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Αθήνα, σήµερα στις 31 Μαΐου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Σταύρο Καλογιάννη,
Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γυναικών Μανταµάδου και
άλλοι φορείς καταθέτουν την αναγκαιότητα άµεσης αποκατάστασης του εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής σηµασίας
«Κάτω Σχολειού» στον Μανταµάδο Λέσβου.
2) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι της Πελόπης Λέσβου διαµαρτύρονται για τη συγχώνευση του δηµοτικού σχολείου της περιοχής τους.
3) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου λόγω της δυσλειτουργίας των παραληπτηρίων γάλακτος.
4) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο προϊστάµενος του τµήµατος Φυτικής Παραγωγής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος Καλαµάτας διαµαρτύρεται για την απόφαση µη εισαγωγής φοιτητών στο τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
5) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο
Επαγγελµατικών Επιβατικών -Τουριστικών Σκαφών και Θαλασσίων Ταξί «Παναγία Αρµάτα-Αργώ» ζητεί την τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης 3131/2/2/97 (ΦΕΚ 795-Β/1997) «Γενικός
Κανονισµός Λιµένα αριθ. 16».
6) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Ελευθεροχωριτών Γιαννιτσών
ζητά την αποκατάσταση του Ελευθεροχωρίου.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο υψηλό
κονδύλιο για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα.
8) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο καθηγούµενος και οι πατέρες της Ιεράς Επισκοπικής Μονής Οδηγήτριας Φθιώτιδος διαµαρτύρονται
αναφορικά µε τη διαταγή αναγκαστικής κατάσχεσης αγροτεµαχίου της µονής.
9) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων ζητεί την αναγνώριση συντάξιµου χρόνου από την
κλήση τους προς την κατάταξη µέχρι και την ηµεροµηνία κατάταξής τους στις σχολές της ΕΛΑΣ καταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά.
10) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισµών καταθέτει αιτήµατα σχετικά µε τις διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθµών των αγροτών,
τη διασφάλιση της προτεραιότητάς τους, κ.α..
11) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής του Ωδείου
Αθηνών καταθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ωδείο
λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων.
12) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Λακωνίας διαµαρτύρεται για τη σύσταση Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη
Σπάρτη.
13) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι υπάλληλος
που κατείχε προσωποπαγή θέση στον καταργηθέντα Δήµο Καλλονής Λέσβου δεν συµπεριελήφθη στη διαπιστωτική πράξη για
το προσωπικό του νέου Δήµου Λέσβου, καθώς εκκρεµούσε επί
δεκαετία η αίτηση που είχε υποβάλει για χορήγηση ελληνικής
ιθαγένειας.
14) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρ-
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χος Μαραθώνος και οι ιδιοκτήτες ταξί του δήµου του αιτούνται
την ένταξή τους στην περιµετρική ζώνη των Αθηνών.
15) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων Ιαµατικών Πηγών
και Λουτροπόλεων Νοµού Φθιώτιδος διαµαρτύρεται για την επικείµενη κατάργηση των δελτίων ιαµατικών λουτρών των ασφαλισµένων του ΙΚΑ.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Φωτιάδου αιτείται
την επιστροφή των χρηµάτων στους πρώην ασφαλισµένους στην
εταιρεία «Ασπίς Πρόνοια».
17) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος των Ετερόρρυθµων
Εταιρειών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος καταθέτει πρόταση µερικού διακανονισµού των δόσεων αποπληρωµής των δανείων για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις των νοµών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους
2007.
18) Η Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος αιτείται ώστε η κατηγορία των ινσουλινοεξαρτόµενων
εκπαιδευτικών να ενταχθεί στην περίπτωση του ν.3255/2004
άρθρο 6 παράγραφος 3, που αφορά στο διορισµό πολυτέκνων
εκπαιδευτικών χωρίς εξετάσεις ΑΣΕΠ.
19) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Καλαµάτας καταθέτει τις
απόψεις του για τον αποκλεισµό εισαγωγής σπουδαστών σε Τµήµατα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας για το ακαδηµαϊκό έτος
2011-2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε
Αυτισµό καταθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και ζητεί
την επίλυσή τους.
27) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην οµάδα εργασίας για την αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου περί
θήρας δεν έχει συµπεριληφθεί µέλος από την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία.
28) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε αντιδράσεις
για τη δηµιουργία κέντρου κράτησης παράνοµων µεταναστών
στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
29) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου καταθέτει πρόταση τροποποίησης διατάξεων, στο νέο αναπτυξιακό ν.3908/
2011, σχετικών µε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε βιοµηχανικές επιχειρηµατικές περιοχές.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται διευκρινίσεις για τις απαιτούµενες
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο δήµος, προκειµένου
να προσλάβει υδρονοµείς άρδευσης.
31) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Δήµαρχοι των Δήµων Παλαµά-Καρδίτσας και Μουζακίου αιτούνται την ανάγκη συνεργασίας των
τριών δήµων µε το ΕΘΙΑΓΕ για την ανάπτυξη της περιοχής.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεοφάνης Ευθ. Παπαγεωργίου Δηµοτικός Σύµβουλος Δήµου Καλαβρύτων καταθέτει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή των Καλαβρύτων.

32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος Ανατολικής Κρήτης αιτείται την ενίσχυση της Υπηρεσίας
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηρακλείου µε έµψυχο δυναµικό και
όχι µόνο.

21) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Νοµαρχιακό Τµήµα Σάµου της Ανώτατης Διοίκησης
Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων αιτείται να καταβληθούν άµεσα
τα δεδουλευµένα στους εργαζοµένους των Νοσοκοµείων Σάµου
και Ικαρίας.

33) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Ελληνικού Δηµοτικού Σχολείου Ντίσελντορφ κ.α. διαµαρτύρονται
για τον ελλιπή χειρισµό από τις προξενικές αρχές σχετικά µε τις
κτηριακές ανάγκες Ελληνικού Δηµοτικού Σχολείου του Βούπερταλ κ.α..

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας καταθέτει τις θέσεις της για τη δωρεά οργάνων και
το ηλεκτρονικό φακέλωµα των πολιτών.

34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά έρευνα για οικονοµική κακοδιαχείριση στον Ερυθρό Σταυρό Πάτρας.

23) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πτυχιούχων Εργοληπτών
Νοµού Έβρου ζητεί να ακολουθηθεί η διαδικασία των ανοιχτών
διαγωνισµών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν.3669/2008,
σχετικά µε την κατασκευή φράχτη στα χερσαία σύνορα του
Νοµού Έβρου µε την Τουρκία, καθώς και για την ίδρυση των κέντρων υποδοχής στον ίδιο νοµό.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας καταθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος
τους.
25) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την απόφαση για
δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Ανηλίκων Λαθροµεταναστών
στην Αµυγδαλέζα.

35) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μήλου εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για το ενδεχόµενο κατάργησης του Ειρηνοδικείου Μήλου.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νέα Ένωση Ιδιοκτητών Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Θεσσαλίας αιτείται
τη συνεργασία και τη συνδροµή των αρµόδιων φορέων, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες - επιχειρηµατίες, µε την
άµεση χορήγηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την
απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικά καταλύµατα ενοικιαζόµενα δωµάτια,
κ.λπ..
37) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου ζητά την εξασφάλιση όλων των διαδικασιών προκειµένου να ενταχθεί το έργο
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ανέγερσης -σε ακίνητο τεσσάρων στρεµµάτων στην περιοχή
Μαρδάτι του Δήµου Αγίου Νικολάου- Εργαστηρίου Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πρόγραµµα ΣΔΙΤ.
38) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μυκόνου αιτείται την επαρκή
στελέχωση του Τελωνείου Μυκόνου για την εύρυθµη λειτουργία
του.
39) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεταφορών Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης αιτείται
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εξεταστές - υπαλλήλους των περιφερειών όλης της χώρας, που συµµετέχουν στο
έργο της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.
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46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις των δύο Υπουργών κυρίων Ευάγγελου Βενιζέλου και
Χαράλαµπου Καστανίδη για την επιλογή του εισαγγελέα Βασίλη
Φλωρίδη ως επικεφαλής για το οικονοµικό έγκληµα.
47) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία επιχειρήσεις του
Αγροδιατροφικού Τοµέα της Ηπείρου αιτούνται τη συνέχιση της
λειτουργίας του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης των
σκαφών για τη δασοπυρόσβεση, λόγω έλλειψης µηχανικών.

40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά διαµαρτυρία των κατοίκων της Ξερόλακκας στον εισαγγελέα για τη συνεχιζόµενη
λειτουργία του ΧΥΤΑ στην περιοχή.

49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο Δήµο Πατρέων από τη
διαµάχη µε τους εργαζόµενους στον τοµέα καθαριότητας.

41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο γεγονός ότι οι ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό στον «Άγιο Ανδρέα» οδηγούν µέχρι και
σε αναστολή χειρουργικών επεµβάσεων.

50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανυπαρξία ελέγχου από ΚΤΕΟ των αστυνοµικών οχηµάτων της
ΕΛ.ΑΣ..
51) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παρέµβαση Πολιτών Σπάρτης
διαµαρτύρεται για την µη αποπεράτωση της Φοιτητικής Εστίας
Σπάρτης.

42) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Νικολάου Κρήτης αιτείται την ένταξη στο πρόγραµµα ανέγερσης σχολείων του σχολείου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αγίου Νικολάου.
43) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Φουντοραδάκης Νικόλαος αιτείται να
ενηµερωθεί πότε θα του καταβληθεί το εφάπαξ από το Ναυτικό
Αποµαχικό Ταµείο.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις θέσεις
της ΓΕΠΟΕΤ για τα οφειλόµενα ποσά από τη µεταφορά µαθητών
το 2009 και το 2010.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
της ΓΕΠΟΕΤ για παράταση στην αποπληρωµή δανείων.

52) Ο Βουλευτής Κερκύρας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Κέρκυρας ζητεί την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόµισης ασφαλιστικής φορολογικής και ενηµερότητας ΟΑΕΕ
για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα «Διαρθρωτική Προσαρµογή εργαζοµένων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που απασχολούν ένα έως σαράντα εννέα άτοµα εντός
της οικονοµικής κρίσης».
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5976/05-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 140672/10/13-052011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:

11178

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 11969/23-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3769/13-05-
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2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 12731/09-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 32955/13-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 13479/21-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/
οικ.11355/2037/ 13-05-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 14106/31-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1074/13-05-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 14793/12-04-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κεφαλίδου Χαρούλας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 16604/13-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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7. Στην µε αριθµό 14806/12-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3767/13-05-

11187

2011 έγγραφο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 15110/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ15/Γ/11336/13-
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05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9. Στην µε αριθµό 15151/18-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5034 Β/13-05-
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2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 15160/18-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/138/13-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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11. Στην µε αριθµό 15178/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουβέλη Φωτίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2583/13-05-2011 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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12. Στην µε αριθµό 15238/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. /Β.870/13-05-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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13. Στην µε αριθµό 15267/20-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3781/13-05-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
η ακόλουθη απάντηση:
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14. Στην µε αριθµό 15306/21-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/11465/
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1368/13-05-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 4120/14-3-2011 αναφορά του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό της αµοιβής των µηχανικών
για τις νέες οικοδοµικές άδειες και την κατάργηση της κατώτατης τιµής για το πιστοποιητικό ενεργειακής επάρκειας δεν συζητείται και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 13985/663/29-3-2011 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.
Στην ερώτηση του κ. Καλογιάννη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, αφού πρώτα ο κ. Καλογιάννης µάς παρουσιάσει την ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση µετά την πλήρη αποτυχία της πολιτικής που
εφαρµόζει αποφάσισε και εξήγγειλε ότι θα προχωρήσει τελικά
στην αποκρατικοποίηση µιας σειράς από ΔΕΚΟ, µεταξύ των
οποίων και η ΕΥΔΑΠ. Όµως, αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι έχει
ξεκινήσει προ πολλού και µάλιστα µε ένα θολό τρόπο και θα εξηγήσω αµέσως γιατί.
Τους τελευταίους µήνες υπήρξε έντονη κινητικότητα σε ό,τι
αφορά την ενηµέρωση στελεχών της εταιρείας «VEOLIA», γαλλικών συµφερόντων από το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται συστηµατικά µε επισκέψεις Γάλλων
τεχνικών και διευθυντικών στελεχών στις κρίσιµες εγκαταστάσεις
της ΕΥΔΑΠ.
Στους Γάλλους παρέχονται τεχνικές πληροφορίες για τον ειδικό εξοπλισµό, στοιχεία για την οργάνωση και τις αποδόσεις
των εγκαταστάσεων όπου λειτουργεί η ΕΥΔΑΠ, είτε η ίδια απευθείας είτε µε εργολαβίες µέσω τρίτων.
Αυτή η συµπεριφορά της ΕΥΔΑΠ έρχεται να επιβεβαιώσει πληροφορίες ότι ο διευθύνων σύµβουλός της, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει επί δύο σχεδόν δεκαετίες στέλεχος της
«VEOLIA», κινεί διαδικασίες ενός σχεδίου εκχώρησης της
ΕΥΔΑΠ.
Για το θέµα αυτό είχα καταθέσει, κυρία Πρόεδρε, σχετική ερώτηση και επειδή δεν απαντήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επανέρχοµαι και παρακαλώ τον παριστάµενο κύριο
Υφυπουργό να µας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα:
Υπάρχει πράγµατι σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, την
υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει ο διευθύνων σύµβουλός της
και το οποίο είναι σε γνώση των µετόχων της;
Στο πλαίσιο ποιας διαδικασίας εµφανίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στελέχη της «VEOLIA» να ενηµερώνονται επί
τόπου από στελέχη της ΕΥΔΑΠ;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η γραπτή ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, απαντήθηκε.
Απλώς µεσολάβησε Σαββατοκύριακο ή µάλλον τριήµερο και δεν
προλάβατε την ηµεροµηνία.
Θα ήθελα τώρα επί της ουσίας να πω τα εξής: Πρώτα-πρώτα,
στο χαρακτηρισµό σας, αγαπητέ συνάδελφε, ότι η Κυβέρνηση
απέτυχε πλήρως στην οικονοµική της πολιτική και γι’ αυτό πουλά
την ΕΥΔΑΠ, νοµίζω ότι έχετε ένα απόλυτο λάθος. Άλλωστε εσείς
που είχατε πετύχει στην κυβερνητική πολιτική είχατε ξεκινήσει
την πώληση της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη και είχατε προγραµµα-

τίσει και την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Συνεπώς θα ήθελα
πράγµατι σήµερα να µας πείτε, αφού έχετε και ολοκληρωµένες
προτάσεις για τις αποκρατικοποιήσεις, τι προτείνει το «Ζάππειο
2» και µε ποια διαδικασία για την ΕΥΔΑΠ. Νοµίζω ότι ένας ανοικτός δηµόσιος διάλογος είναι ό,τι καλύτερο.
Από τη δική µας, λοιπόν, πλευρά θα ήθελα να σας πω ότι στο
Υπουργικό Συµβούλιο κατατέθηκε µια πρόταση για πώληση έως
27% των µετοχών -61% έχει σήµερα το δηµόσιο- που σηµαίνει
ότι το ελάχιστο που θα έχει το ελληνικό δηµόσιο είναι 34%.
Αυτή είναι η πρόταση και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης. Θα
ανατεθεί σε σύµβουλο ο οποίος θα αξιολογήσει τον τρόπο, όπως
σωστά ρωτήσατε, µε τον οποίο θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και µόλις ο σύµβουλος αυτός, στον οποίον θα αναθέσει το
Υπουργείο Οικονοµικών αυτήν ακριβώς την παραγγελία, καταθέσει τις προτάσεις του, στη συνέχεια η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει
την προσφορότερη διαδικασία. Η κατεύθυνση είναι πώληση µετοχών µέσα από το Χρηµατιστήριο µέχρι 27%.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι κάνετε δίκη προθέσεων και δεν είναι σωστό. Είπατε ότι οι εκπρόσωποι της «VEOLIA» που έχουν υπογράψει σύµβαση µε την ΕΥΔΑΠ επισκέπτονται κρίσιµες εγκαταστάσεις. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει κανένα εθνικό µυστικό όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ. Δεν ζούµε
στο Μεσαίωνα. Εδώ τα πάντα είναι δηµοσιευµένα. Οι ισολογισµοί, οι εγκαταστάσεις, τα πάντα είναι γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι
ιδιαίτερο και κάτι µυστικό, όπως γνωρίζετε. Συνεπώς µη δαιµονοποιείτε τα θέµατα.
Πράγµατι, όπως µας ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο της
ΕΥΔΑΠ, που είναι ανώνυµος εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, όπως ξέρετε, και µε βάση τις διατάξεις και τις δυνατότητες
που έχει, έχει αναθέσει µια µελέτη στη «VEOLIA» 70.000 ευρώ,
για να της προτείνει τρόπους µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και άλλων λειτουργικών δαπανών στις πολλές και σηµαντικές εγκαταστάσεις που έχει η ΕΥΔΑΠ. Και πράγµατι από τα
πρώτα συµπεράσµατα φαίνεται ότι τουλάχιστον κατά 3-4 εκατοµµύρια ευρώ, όπως µας ενηµερώνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ,
µπορεί ετησίως να περιορίσει τις λειτουργικές της δαπάνες.
Αυτή είναι η σχέση µε τη «VEOLIA» και καµµία άλλη.
Δεν υπάρχει –σας απαντώ αµέσως και στο επόµενο ερώτηµά
σας- µε καµµία άλλη εταιρεία, είτε εγχώρια είτε ξένη, οποιαδήποτε άλλη σύµβαση. Όσον αφορά το σώµα της σύµβασης ανά
πάσα στιγµή η ΕΥΔΑΠ είναι στη διάθεσή σας να σας το δώσει
και να ενηµερωθείτε. Είναι µια απλή σύµβαση. Δεν έχει τίποτα το
περίεργο και το µυστικό.
Αυτά θα ήθελα να πω, αγαπητή κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι η Νέα Δηµοκρατία ήταν υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και πριν τις εκλογές και µετά. Η µεγάλη διαφορά είναι ότι
το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν εντελώς αντίθετο µε τις αποκρατικοποιήσεις. Αναφέρω µάλιστα πολύ χαρακτηριστικά, κυρία Πρόεδρε,
ότι σε επίκαιρη ερώτηση προς τον τότε Πρωθυπουργό, που είχε
καταθέσει ο κ. Παπανδρέου ως Αρχηγός τότε της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, αναφερόµενος και στην αποκρατικοποίηση της
ΕΥΔΑΠ, ανέφερε ότι η πολιτική είναι και ξεπερασµένη και αποτυχηµένη. Αναφερόταν στην πολιτική την οποία εφαρµόζει σήµερα το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό.
Σε ό,τι αφορά στο διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΥΔΑΠ, κύριε
Υπουργέ, µας αναφέρατε ότι υπάρχει µια συνεργασία. Ανετέθη
από την ΕΥΔΑΠ µια µελέτη, αν κατάλαβα καλά, προς τη «VEOLIA» και αυτό είναι όλο. Αυτό θα ζητήσουµε να το πάρουµε από
το Υπουργείο και πιστεύω ότι θα το έχουµε.
Το θέµα είναι ότι ο σηµερινός Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΥΔΑΠ κατά το παρελθόν ως ανώτερο στέλεχος της «VEOLIA»
είχε επιδιώξει την εξαγορά ποσοστού της ΕΥΔΑΠ, έτσι ώστε σε
βάθος χρόνου η ίδια η «VEOLIA» να πάρει και το µάνατζµεντ της
ΕΥΔΑΠ.
Το θέµα, συνεπώς, δεν είναι ο ισολογισµός. Προφανώς είναι
µια ανώνυµη εταιρεία που οι ισολογισµοί της δηµοσιεύονται. Και
σήµερα µάλιστα, όλως τυχαίως, είναι δηµοσιευµένος ο ισολογισµός της ΕΥΔΑΠ στον Τύπο. Η ουσία είναι τα τεχνικά στοιχεία
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για τις εγκαταστάσεις µιας εταιρείας του µεγέθους της ΕΥΔΑΠ,
τα ιδιαίτερα στοιχεία, οι ειδικότητες κ.ο.κ.. Αυτά είναι που ψάχνει
η «VEOLIA» και αυτά απ’ ό,τι φαίνεται της παρέχονται µε πολύ
µεγάλη ευκολία.
Θα έλεγα, δηλαδή, εδώ ότι ουσιαστικά εσείς ως Υπουργείο
έχετε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αναφέροµαι πάντα στο διευθύνοντα σύµβουλο της
εταιρείας. Είναι βέβαιο όµως, κυρία Πρόεδρε, ότι µε παρόµοιες
τακτικές, διευθυνόντων συµβούλων ανωνύµων εταιρειών που
υπάγονται σε Υπουργεία, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ που θέλει η Κυβέρνηση να εισπράξει από τις αποκρατικοποιήσεις. Εκτιµώ –θα συµφωνήσουµε όλοι- ότι οι αποκρατικοποιήσεις θέλουν µελέτη σε βάθος
και θέλουν κυρίως απόλυτη διαφάνεια σε κάθε βήµα, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται και το δηµόσιο συµφέρον αλλά και γενικότερα,
θα έλεγα, οι µέτοχοι της εταιρείας.
Θέτω και ακόµα ένα θέµα, κυρία Πρόεδρε, που είναι απολύτως
σχετικό µε την ΕΥΔΑΠ. Σε συζήτηση που έγινε πριν λίγες µέρες,
κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ο
Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε, εν τη ρύµη του λόγου του,
σε µια συνεργασία που έχει η ΕΥΔΑΠ µε τη Λιβύη. Προφανώς
αναφερόταν σε συνεργασία όταν ακόµα ο Καντάφι ήταν κραταιός. Μπορείτε να µας δώσετε κάποια στοιχεία για τη συγκεκριµένη συνεργασία, αν υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται η συνεργασία της ΕΥΔΑΠ µε το καθεστώς του Καντάφι και τι εξυπηρετούσε και πού αποσκοπούσε η συγκεκριµένη
συνεργασία;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όπως γνωρίζει ο αγαπητός συνάδελφος,
γιατί είχε θητεύσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ κάποτε,
ΥΠΟΜΕΔΙ σήµερα, µε βάση το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ έχει τη
δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτών των δυνατοτήτων είχε προχωρήσει τις συζητήσεις για να αναπτύξει
συνεργασία για τη µεταφορά τεχνογνωσίας από την ΕΥΔΑΠ στη
Λιβύη µέσα από τους αντίστοιχους φορείς της Λιβύης. Η συνεργασία αυτή λόγω των εξελίξεων δεν είχε συνέχεια. Αυτό όσον
αφορά στη Λιβύη.
Και τώρα, όπως ξέρετε, ετοιµάζεται µε το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων να προχωρήσουν στην ίδρυση µιας θυγατρικής
εταιρείας για να αναλάβει να υδροδοτεί η ΕΥΔΑΠ τα νησιά που
δεν έχουν καθόλου νερό. Είναι, νοµίζω, µια πολύ καλή πρωτοβουλία. Χαιρετίστηκε από όλες τις πλευρές γιατί πράγµατι η
ΕΥΔΑΠ είναι µια µεγάλη εταιρεία –η πιο µεγάλη στη χώρα µαςδιαχείρισης ύδατος και µε πολύ υψηλή τεχνογνωσία που πρέπει
και έπρεπε να την αξιοποιεί πάντα προς το δηµόσιο συµφέρον.
Επαναλαµβάνω ότι σέβοµαι την άποψή σας ότι, επειδή ήταν σ’
αυτήν την εταιρεία κάποτε, δεν θα έπρεπε ίσως να κάνει αυτήν
την ανάθεση. Τονίζω και πάλι όµως, ότι µε βάση το καταστατικό
και τον κανονισµό είχε αυτήν τη δυνατότητα.
Κάνετε όµως, από εκεί και πέρα, µια δίκη προθέσεων ότι η «VEOLIA» είναι µέσα όχι για να παρέχει συµβουλές και αξιολογήσεις
στο συγκεκριµένο τµήµα, στο οποίο αναφέρεται η σύµβαση,
αλλά για να µάθει τα µυστικά της ΕΥΔΑΠ, λες και υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα µυστικά της ΕΥΔΑΠ και πρέπει κάποιος να κάνει
κατασκοπεία για να τα µάθει ή εκ των έσω για να µετέχει στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Μάλιστα ο ίδιος ο διευθύνων σύµβουλος είχε τοποθετηθεί και δηµόσια πριν από κάποιο διάστηµα
και ήταν αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και νοµίζω
ότι το γνωρίζετε αυτό.
Εγώ είπα ποια είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης: Πώληση
µέσα από το Χρηµατιστήριο µέχρι 27% µετά από την αξιολόγηση
που θα κάνει σύµβουλος στον οποίο θα αναθέσει αυτήν τη δουλειά το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχουµε µπροστά µας, δηλαδή,
δρόµο να δούµε όλα αυτά τα θέµατα και να αξιολογήσουµε.
Είπατε ότι ήσασταν και είστε γενικά υπέρ των αποκρατικοποι-
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ήσεων. Θέλω να µου πείτε –επειδή είµαστε σε µια πραγµατικότητα που εξελίσσεται- στο «Ζάππειο 2» και στην πρότασή σας
πρακτικά τι προτείνετε για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ; Ποιο
δρόµο; Ποια επιλογή;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει κάνει ειδική αναφορά για την
ΕΥΔΑΠ ο Πρόεδρος...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Γενική. Αυτό είναι το κακό. Παντού γενικά κάνετε …
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πολύ ειδική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Επειδή όµως, είναι τόσο ειδική για να µπορεί
να καλύπτεται κάτω από τη φράση που τώρα είπατε «γενικώς
υπέρ των αποκρατικοποιήσεων» θα είναι πάρα πολύ καλό να µας
πείτε ειδικά τι πιστεύετε γιατί και σε άλλους τοµείς µιλάτε γενικά,
για να µπορείτε κάθε φορά να καλύπτετε τις ανάγκες ενός ακροατηρίου: κάθε ένας να ακούει αυτά που θέλει.
Σας ρώτησα και δεν µου απαντήσατε στο θέµα αυτό, όπως και
σε πολλά άλλα θέµατα δεν απαντάτε, όπως για το «Ζάππειο 2».
Τώρα θα µπορούσα να σας πω –κάνοντας και εγώ δίκη προθέσεων, που δεν θέλω να την κάνω- ότι επί των ηµερών σας είχατε σύµβουλο την Εθνική Τράπεζα για τις συµβάσεις παραχώρησης. Η Εθνική Τράπεζα, όπως και άλλες τράπεζες, είναι από
τους βασικούς χρηµατοδότες των συµβάσεων παραχώρησης
που συνυπέγραψαν µετά τις συµβάσεις παραχώρησης. Δηλαδή,
η Εθνική Τράπεζα µε τα στελέχη της που συµµετείχαν στο σχεδιασµό των συµβάσεων παραχώρησης, ως σύµβουλος της πολιτείας, τα προηγούµενα χρόνια, την ίδια ώρα έδινε και πληροφορίες στην τράπεζα για το πώς θα κάνει την πρόταση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλύπτετε την «VEOLIA» έτσι και
δεν έχετε λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν καλύπτω κανέναν. Σας το είπα. Δεν έχω
κανένα λόγο και σέβοµαι την άποψή σας. Το είπα εκ των προτέρων, αλλά πάτε πιο πέρα και κάνετε δίκη προθέσεων.
Και σας λέω να πείτε ένα παράδειγµα: ένα αντίστοιχο παράδειγµα µεγαλύτερου εύρους βέβαια, όσον αφορά την επένδυση.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαφής η σύµβαση, πολύ περιορισµένη και συγκεκριµένη. Και όπως είπα, ήδη έχει αποκοµίσει εκτιµήσεις θετικές και αποτελέσµατα.
Όσον αφορά την πορεία της ΕΥΔΑΠ, νοµίζω ήµουν πολύ
σαφής. Θα γίνουµε πολύ συγκεκριµένοι όταν ο σύµβουλος που
θα αναθέσει το Υπουργείο Οικονοµικών, µας πει ποιο δρόµο πρέπει να ακολουθήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 12586/4-3-2011 ερώτηση του
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου
Σκοπελίτη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνέπειες από τη µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης να παρουσιάσει την
ερώτησή του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν παρουσιάσω την ερώτησή µου, θα ήθελα να τονίσω ότι
δεν είναι η µόνη ερώτηση που έχει µείνει αναπάντητη και που
αφορά βεβαίως τον τοµέα της υγείας. Υπάρχουν άλλες δύο ερωτήσεις που έχουν την ίδια τύχη και αναφέρονται κι αυτές σε προβλήµατα υγείας και κύρια στον τοµέα της νοσοκοµειακής
περίθαλψης. Η µία αφορά στην παραµονή ογκολόγου στο νησί
της Λέσβου και η άλλη στη λειτουργία του Τµήµατος Αιµατολογίας του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Δεν ξέρω πώς µπορεί να ερµηνεύσει κάποιος αυτήν την καθυστέρηση ή τη µη απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Πάντως εµείς
το συνδυάζουµε µε τη γενικότερη πολιτική που ακολουθείτε, που
έχει ως στόχο την απαξίωση του δηµόσιου χαρακτήρα της
υγείας.
Όσον αφορά την ερώτησή µας, τη φέρνουµε προς συζήτηση
σ’ αυτήν την Αίθουσα γιατί έχει να κάνει µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει σήµερα ο τοµέας της υγείας. Είναι προβλήµατα
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που αγκαλιάζουν όλους τους τοµείς και οξύνονται όλο και περισσότερο, όχι από χρόνο σε χρόνο, αλλά από µέρα σε µέρα. Τα
προβλήµατα αυτά –που βέβαια δεν έπεσαν από τον ουρανό αλλά
είναι δηµιούργηµα της πολιτικής σας- θα οξυνθούν ακόµη παραπέρα µε τη δραστική µείωση της επιχορήγησης που δίνετε φέτος
για το νοσοκοµείο. Λέω «δραστική» µείωση, γιατί τα περίπου
6.620.000 ευρώ θα πέσουν στα 4.600.000 ευρώ, δηλαδή θα µειωθούν κατά το 1/3. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι προβλήµατα θα δηµιουργηθούν και πόσο θα οξυνθούν παραπέρα τα προβλήµατα
που υπάρχουν.
Κινδυνεύουν να κλείσουν κλινικές ή τµήµατα στο νοσοκοµείο,
που έχουν σχέση µε τους καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς,
που χρειάζονται συνεχή και από κοντά παρακολούθηση.
Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε ότι απαιτείται να λυθούν τα προβλήµατα που θέτουµε µε την ερώτησή µας. Να υπάρξει, δηλαδή,
γενναία χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων, πλήρωση των κενών
θέσεων µε µόνιµο προσωπικό και κατάργηση των χαρατσιών που
έχουν µπει και τα οποία επιβαρύνουν οικονοµικά τους ασθενείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρατήρησή σας, που αφορά στην καθυστέρηση απαντήσεων στις
ερωτήσεις που έχετε καταθέσει. Αντιλαµβάνοµαι ότι προκύπτει
ένα πρόβληµα ιδιαίτερα από το φόρτο ερωτήσεων που αυτή τη
στιγµή απασχολεί το Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Δεν
µπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Έχει να κάνει µε την υπηρεσία, η
οποία καθυστερεί να απαντήσει απλές ερωτήσεις και αναγκάζει
και µας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, να ερχόµαστε υπό τη
µορφή αναφορών και ερωτήσεων, για να δώσουµε τις όποιες
απαντήσεις χρειάζεστε και εσείς αλλά και ο κόσµος, τον οποίο
εκπροσωπείτε. Είναι ένα θέµα δικό µας, που πρέπει να λυθεί,
γιατί είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρεί και εµάς και εσάς.
Σε σχέση µε το κοµµάτι της ερώτησής σας, είναι αλήθεια ότι
έχουµε διαφορετικές αντιλήψεις και ο καθένας από τη µεριά µας
βλέπει τα πράγµατα µε εντελώς διαφορετική σκοπιά.
Στην ερώτησή σας θέτετε τέσσερα ζητήµατα που ζητούν απάντηση.
Σε σχέση µε το κοµµάτι των εγκεκριµένων πιστώσεων κι αν
αυτές είναι επαρκείς για να µπορέσει να αντιµετωπίσει το Νοσοκοµείου Μυτιλήνης τα προβλήµατά του, να πω ότι αυτό που κάνουµε αυτήν τη στιγµή είναι µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες
–και επαναλαµβάνω, τις πραγµατικές ανάγκες- των µονάδων
υγείας, να προχωρούν και οι ανάλογες εκταµιεύσεις.
Είναι αλήθεια, λοιπόν –και νοµίζω ότι και εσείς το αποδέχεστεότι βρεθήκαµε σε µια προηγούµενη περίοδο όπου, δυστυχώς,
υπήρχε µια τεράστια κατασπατάληση. Δυστυχώς, τα ποσά τα
οποία δίνονταν, δεν πήγαιναν στον ασθενή, στον πάσχοντα. Πήγαιναν σε διάφορους τύπους, σε διάφορα κυκλώµατα, τα οποία
µέχρι στιγµής έχει αποδειχτεί ότι έχουν εκµεταλλευτεί τον
πλούτο του ελληνικού λαού.
Σε σχέση µε το ύψος της χρηµατοδότησης, από τα στοιχεία
τα οποία έχουµε από τις υπηρεσίες, οι προβλεπόµενες πιστώσεις
για το έτος 2011 είναι 8.956.000 ευρώ. Με βάση αυτό το ποσό,
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του νοσοκοµείου. Εδώ υπάρχει
και µία αντίφαση. Το 2010 ήταν όντως αυξηµένες οι πιστώσεις.
Αλλά ήταν αυξηµένες διότι υπήρχαν οφειλές των νοσοκοµείων
από το 2005 και µέσα σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό του 2010
είχαν προβλεφθεί οι εξοφλήσεις αυτών των οφειλών. Αυτό είναι
ένα πρόβληµα που δείχνει για ποιο λόγο υπάρχει υστέρηση σε
σχέση µε τους προηγούµενους προϋπολογισµούς και για ποιο
λόγο αυτήν τη στιγµή δίνονται κάποια λεφτά, πολύ λιγότερα, από
αυτά που δίνονταν την προηγούµενη περίοδο. Αλλά, επαναλαµβάνω, υπάρχει ένας εξορθολογισµός, ο οποίος έχει να κάνει µε
την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών των µονάδων υγείας και
συγκεκριµένα φυσικά των νοσοκοµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σε σχέση µε την αντίληψη ότι πρέπει να προσληφθεί όλο το
προσωπικό -γιατί αυτό είναι το ερώτηµά σας- το οποίο σήµερα
δουλεύει κάτω από τη µορφή είτε επικουρικού προσωπικού είτε
ειδικευόµενου, αυτό αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να το σηκώσει η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Παρά ταύτα υπάρχει
αυτή τη στιγµή µία επαρκής κατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκοµείου σε σχέση µε το ιατρικό προσωπικό. Τα
στοιχεία που έχω, δείχνουν ότι το νοσοκοµείο µαζί µε τα κέντρα
υγείας, έχουν εκατόν εβδοµήντα πέντε άτοµα ιατρικό προσωπικό, τριακόσια δέκα άτοµα νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό
προσωπικό διακόσια ογδόντα τέσσερα άτοµα. Δηλαδή, υπηρετούν στο σύνολο του νοσοκοµείου και των κέντρων υγείας επτακόσια εξήντα εννιά άτοµα. Σ’ αυτά προσθέτουµε τους ειδικευόµενους γιατρούς, που είναι σαράντα οκτώ, τους επικουρικούς
γιατρούς, που είναι οκτώ και το λοιπό προσωπικό, που είναι είκοσι πέντε άτοµα, δηλαδή άλλα ογδόντα ένα άτοµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένας προγραµµατισµός, ο οποίος
είχε ως αποτέλεσµα εντός του 2010 να προσληφθούν δεκαοκτώ
γιατροί. Ενώ είχαµε προγραµµατίσει να προσληφθούν είκοσι γιατροί, δυστυχώς οι δύο αρνήθηκαν. Επίσης, εντός του 2010 είχαν
προσληφθεί δεκαοκτώ επικουρικοί γιατροί.
Καταλαβαίνετε ότι µέσα στα δεδοµένα που έχουµε και στη δηµοσιονοµική κατάσταση και την τεράστια οικονοµική κρίση που
βιώνουµε, οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται είναι υπεράνθρωπες
και έχουν δώσει απάντηση στα προβλήµατα του κόσµου και φυσικά και της δικής σας περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε και τη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι πολλά τα ερωτήµατα του κυρίου συναδέλφου και είναι αδύνατον σε τρία λεπτά να τα απαντήσει κάποιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Σκοπελίτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µιλάµε για µια νησιωτική περιοχή. Μιλάµε για το νησί
της Λέσβου, στο οποίο κατοικούν γύρω στις εκατό χιλιάδες άνθρωποι.
Σε µια τέτοια περιοχή, οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν, πληρώνονται ακριβά. Και δεν εννοώ µόνο σε χρήµα –που και σε χρήµα
πληρώνονται, αφού αναγκάζονται οι ασθενείς να µεταφερθούν
στην Αθήνα για να γιατρευτούν- αλλά και µε ανθρώπινες ζωές
πολλές φορές. Πριν λίγες ηµέρες τραυµατίστηκε σοβαρά στο κεφάλι –έπεσε από το ποδήλατο- ένα οκτάχρονο παιδί σε ένα χωριό
της Λέσβου. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο της Μυτιλήνης. Ο
νευροχειρουργός είχε απολυθεί, είχε λήξει η σύµβασή του –ήταν
επικουρικός- και το παιδί το έστειλαν στην Αθήνα. Δυστυχώς το
παιδί πέθανε. Δεν λέω ότι θα γινόταν καλά. Πολλά λέγονται στη
Μυτιλήνη. Όµως υπήρχε το ενδεχόµενο να γίνει καλά. Γι’ αυτό
όταν µιλάµε για νησιωτικές περιοχές, θα πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε διαφορετικά.
Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήµατα που θέτουµε σε σχέση µε
τη χρηµατοδότηση, µε τη γενναία αύξηση της χρηµατοδότησης,
τα προβλήµατα που υπάρχουν, θα οξυνθούν. Κινδυνεύουν να
κλείσουν κλινικές. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε οι γνωρίζοντες καλύτερα τα πράγµατα στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. Μπορεί να κλείσει ο τοµέας των καρκινοπαθών που εδώ και µερικά
χρόνια λειτουργούσε και προσέφερε υπηρεσίες. Τώρα, αν κλείσει, είναι αναγκασµένοι όλοι οι καρκινοπαθείς της Μυτιλήνης να
µεταφέρονται στην Αθήνα. Κινδυνεύει να κλείσει και το Τµήµα
της αιµατολογίας. Και εδώ ο µοναδικός γιατρός είναι επικουρικός και λήγει σύντοµα η σύµβασή του. Αν δεν ανανεωθεί αµέσως
ή σύµβασή του, θα υπάρξει κενή θέση µέχρι να προσληφθεί καινούργιος. Και πότε θα προσληφθεί;
Γι’ αυτό επιµένουµε, κύριε Υπουργέ, στην ικανοποίηση των αιτηµάτων αυτών, γιατί πραγµατικά θα δηµιουργηθούν παραπέρα
προβλήµατα σε µεγαλύτερη και πιο οξυµένη µορφή και βέβαια
η ευθύνη θα ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι οι περικοπές που γίνο-
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νται µε πρόσχηµα και την κρίση -γιατί κάτι τέτοιο ακούγεταιεντάσσονται στο πλαίσιο µιας πολιτικής που, όπως είπα προηγουµένως, επιδιώκει να συρρικνώσει παραπέρα το δηµόσιο
τοµέα της υγείας και να παραδώσει αυτόν τον τοµέα στο ιδιωτικό
κεφάλαιο, για να κερδοσκοπήσει.
Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι µ’ αυτήν την τακτική και την
πολιτική. Θα είναι ολέθρια για το λαό και καλούµε το λαό να την
παλέψει.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει µια ιδιαίτερη ιδιοµορφία στην περιοχή σας, όπως σε κάθε νησί. Εκ των πραγµάτων
η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να δει κάτω από ένα διαφορετικό
πρίσµα τις ανάγκες των ακριτικών περιοχών, ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών µας, οι οποίες αυτή τη στιγµή τουλάχιστον
δοκιµάζονται και ιδιαίτερα από τέτοια θέµατα που πριν από λίγο
περιγράψατε.
Το ζήτηµα όµως είναι ότι εδώ υπάρχει µια τεράστια παθογένεια, την οποία πρέπει να τη δούµε και την αντιµετωπίζουµε.
Μέχρι χθες, δυστυχώς, αυτό το δηµόσιο σύστηµα υγείας ήταν
δοµηµένο πάνω σε ανάγκες έξω από τις ανάγκες των ανθρώπων,
οι οποίοι είχαν την ανάγκη παροχής υγείας. Και µιλώ για τους
ασθενείς. Δυστυχώς, δοµήθηκε ένα σύστηµα υγείας για να καλύψει τις ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Γι’ αυτό, λοιπόν,
βλέπουµε µία καταγραφή σε σχέση µε το δυναµικό του ιατρικού
προσωπικού, η οποία είναι αντίστοιχη µε ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά δυστυχώς βλέπουµε στη Μυτιλήνη να απουσιάζουν ειδικότητες. Εµείς, λοιπόν, δηλώνουµε από εδώ κατηγορηµατικά ότι
δεν θα προσλάβουµε κανέναν γιατρό στο κέντρο και ότι όλες οι
προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, που θα γίνουν από εδώ και
πέρα, θα αφορούν την περιφέρεια και ιδιαίτερα τα ακριτικά
νησιά.
Αντιλαµβάνεστε ότι, δυστυχώς, έτσι ήταν δοµηµένο το σύστηµα, λειτούργησε µ’ αυτόν τον τρόπο κι έχουµε φθάσει σ’ αυτό
το σηµείο. Αυτή την αθλιότητα θα τη σταµατήσουµε! Θα τη σταµατήσουµε, γιατί πρέπει να πάµε στις πραγµατικές ανάγκες του
κόσµου κι αυτές πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Αυτή η υπόθεση,
λοιπόν, που έχει να κάνει µε την κατασπατάληση του ανθρώπινου
δυναµικού, το να είµαστε πρωταθλητές σε γιατρούς και, δυστυχώς, να υστερούµε σε νοσηλευτικό προσωπικό έναντι των ευρωπαϊκών χωρών, αυτό θα σταµατήσει. Αυτό παίρνει τέλος!
Αντιλαµβάνοµαι αυτό που µου λέτε, το καταλαβαίνω πάρα
πολύ καλά. Είναι έτσι όπως το λέτε. Προκύπτουν προβλήµατα,
δυστυχώς, αλλά πρέπει να µην ξεχνάµε και κάτι άλλο. Όταν η
πολιτεία στο γιατρό που έχει µια «χ» ειδικότητα -όπως πριν από
λίγο είπατε, παραδείγµατος χάριν Αιµατολογίας- δίνει τη δυνατότητα να έρθει σ’ ένα νοσοκοµείο του κέντρου, αντιλαµβάνεστε
ότι ποτέ δεν θα προτιµήσει το Νοσοκοµείο της Μυτιλήνης. Και
θα υπάρχει πάντα το ίδιο πρόβληµα, γιατί και η διαδικασία είναι
συγκεκριµένη. Είναι διαδικασία κρίσεων. Πρέπει να γίνει κρίση
και να υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος θα αιτηθεί. Αν δεν υπάρχει
άνθρωπος, ο οποίος θα αιτηθεί, δεν µπορούµε να πάρουµε γιατρό.
Αυτό το αντιµετωπίζουµε σε πάρα πολλές ειδικότητες. Γιατί,
δυστυχώς, σε ειδικότητες τέτοιες, που έχουµε ανάγκη, δεν υπάρχει προγραµµατισµός και ο προγραµµατισµός που γινόταν µέχρι
χθες ήταν στο ποδάρι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουµε διαπιστώσει. Γι’ αυτό έχουµε τελειώσει τον υγειονοµικό χάρτη, γι’
αυτό πρέπει να ξέρουµε σε δύο χρόνια στον Έβρο, στην περιοχή
της κ. Ρενταρή, τι ανάγκες έχουµε σε γιατρούς και ποιοι θα συνταξιοδοτηθούν σε δύο χρόνια, για να ξεκινήσουν από τώρα οι
διαδικασίες, έτσι ώστε να µη χρειαστεί να βγει κάποιος στη σύνταξη για να καλύψουµε το ιατρικό κενό. Αυτό κάνουµε αυτήν τη
στιγµή, λοιπόν, αυτές τις αλλαγές κάνουµε, και επειδή είναι γενναίες οι αλλαγές και έρχονται σε σύγκρουση µε συµφέροντα,
εκείνο το οποίο ζητάµε απ’ όλους αυτήν την περίοδο είναι να τις
στηρίξουν, γιατί ουσιαστικά ικανοποιούν αυτή την ανάγκη, το να
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παρέχουµε υγεία στον κάθε πολίτη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 14696/11-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη βασικών χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκάκης, προκειµένου να παρουσιάσει την
ερώτησή του.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η ερώτηση ήταν από τις αρχές Απριλίου
αλλά όσος καιρός και να περάσει, οι ερωτήσεις αυτές είναι επίκαιρες διότι αφορούν νοσοκοµεία και, δυστυχώς, η κατάσταση
στα νοσοκοµεία επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται.
Τότε το πρόβληµα ήταν η αναβολή προγραµµατισµένων χειρουργείων λόγω έλλειψης υλικών. Και, βέβαια, οι τοπικές εφηµερίδες εκείνης της εποχής το έγραφαν αναλυτικά: «Λίστα
αναµονής µε διακόσια προγραµµατισµένα χειρουργεία», «Αναβάλλονται χειρουργεία στο Νοσοκοµείο του Βόλου», «Περιµένουν χειρουργείο τριακόσια πενήντα ασθενείς» και άλλα.
Εδώ υπήρχε πράγµατι µία παρανοµία από πλευράς της διοίκησης, απ’ ότι καταγγέλλουν και οι γιατροί, διότι ενώ είχε δοθεί
ένας κατάλογος για την προµήθεια απαραίτητων υλικών, δόθηκε
µια προφορική εντολή από τη διοίκηση λόγω της υποχρηµατοδότησης του νοσοκοµείου και γι’ αυτό τα προγραµµατισµένα χειρουργεία αναβάλλονταν. Κι όταν µιλάµε για προγραµµατισµένα
χειρουργεία, µιλάµε για σοβαρές περιπτώσεις όπου ο ασθενής
περιµένει κι όταν φθάνει η ώρα, αναβάλλεται το χειρουργείο.
Εποµένως δεν ξέρει τι να κάνει, υποβαθµίζεται η υγεία, και κινδυνεύει η υγεία των ασθενών.
Όµως τα θέµατα του Νοσοκοµείου του Βόλου δεν µπορούν να
περιοριστούν, κύριε Υπουργέ, µόνον στη χρηµατοδότηση κάποιων προµηθειών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε ενηµερωµένος
για τα προβλήµατα -το είπατε και προηγουµένως- και πρέπει να
δώσετε µία απάντηση για το τι θα γίνει µε τη στελέχωση σε γιατρούς και µε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν τµήµατα, όπως είναι το τµήµα για
τις χηµειοθεραπείες, το οποίο δεν έχει οργανική θέση και φοβούνται όλοι ότι µπορεί να κλείσει. Επίσης, ξέρετε ότι η Β’ παθολογική κλινική στεγάζεται σε άθλιες συνθήκες στο παλιό κτήριο και
εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι τα νοσοκοµεία έχουν την υποχρέωση να στελεχώνουν και τα κέντρα υγείας. Πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος. Ο Νοµός Μαγνησίας είναι µια τουριστική
περιοχή. Τα νησιά, οι Σποράδες, το Πήλιο, έχουν κέντρα υγείας,
τα οποία πρέπει να στελεχωθούν.
Δεν αναφέροµαι και στα λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία
έχει το νοσοκοµείο. Εµφανίστηκε η περίπτωση σε καινούργιο
κτήριο να µη λειτουργούν οι λέβητες και να τρέχουν πανικόβλητοι όλοι να ζεστάνουν νερό στα γκαζάκια.
Πρέπει, λοιπόν, να δώσετε µία απάντηση γι’ αυτά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στο νοσοκοµείο του Βόλου. Θα περιµένουµε µε ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Μαρκάκη, κατ’ αρχάς το ερώτηµά σας µου
δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα
που αφορά αυτή τη στιγµή τις µονάδες υγείας, τα νοσοκοµεία
µας. Θα ήθελα, µια και µου δώσατε τη δυνατότητα, -γιατί το
βλέπω ως ευκαιρία- να πω το εξής.
Κατ’ αρχάς το ότι υπάρχει µία καταγγελία γιατρών, αυτό µπορεί να σηµαίνει πολλά και µπορεί να µη σηµαίνει και τίποτα. Είναι
ο καθένας πώς θέλει να δει την κάθε υπόθεση. Άρα εκείνο το
οποίο µπορούµε να πούµε σήµερα είναι πρώτα απ’ όλα ότι όταν
κάποιος διαφωνεί, όταν κάποιος ανησυχεί, όταν κάποιος διαµαρτύρεται, πολλές φορές έχουµε δει να συµβαίνουν όλα αυτά όχι
γιατί έχει δίκιο, αλλά γιατί υπεραµύνεται κάποιων δεδοµένων που
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µέχρι χθες υπήρχαν εντός του δικού του συστήµατος και του
χώρου συµφερόντων του.
Εποµένως ας ξεκινήσουµε από µία παραδοχή: Υπήρχε ή δεν
υπήρχε κατασπατάληση του δηµόσιου πλούτου µέσα στα νοσοκοµεία από µια τεράστια υπερχρέωση, η οποία γινόταν για φαρµακευτικές δαπάνες και αναλώσιµα υλικά, όπως αναφέρατε εδώ
πριν από λίγο; Η γενική παραδοχή λέει ότι εδώ γινόταν το πάρτι
του αιώνα! Αυτό λέει η γενική παραδοχή.
Ένα περιστατικό µόνο θα σας αναφέρω, για το οποίο αύριο ο
κ. Λοβέρδος µε τον κ. Τιµοσίδη και τον κ. Πολύζο επισκέπτονται
την Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Ράικου, όπου θα καταθέσουν φάκελο για µια σειρά από θέµατα που αφορούν αυτήν την τεράστια
κατασπατάληση, το κλέψιµο του πλούτου του καθενός µας απ’
αυτήν την ιστορία. Για οστικά µοσχεύµατα το ελληνικό δηµόσιο,
ο Έλληνας φορολογούµενος –το ξανάπα σ’ αυτήν την Αίθουσαξόδεψε 19,5 εκατοµµύρια ευρώ το 2009! Το 2010 ξόδεψε 9 εκατοµµύρια ευρώ µόνο µε την ανακοίνωση περί ελέγχου και µε την
εφαρµογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων το 2011, το πρώτο
τρίµηνο, έχουµε πληρώσει 230.000 ευρώ.
Άρα το να βγαίνουµε και να λέµε ότι δεν υπάρχουν υλικά σ’
ένα νοσοκοµείο, έχει να κάνει µε το από ποια οπτική γωνία θέλει
να το δει ο καθένας. Κι εκείνο το οποίο εµείς γνωρίζουµε, σε
σχέση µ’ αυτό, είναι ότι δυστυχώς οι µέχρι τώρα ανάγκες των µονάδων υγείας προσδιορίζονταν µ’ έναν τελείως ανορθολογικό
τρόπο. Δεν υπήρχε κανένας προγραµµατισµός σε σχέση µε τα
χειρουργεία.
Υπήρχαν προµήθειες και τα στοκάρανε κάτω από τις αποθήκες. Στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο για το οποίο λέτε εσείς ότι
υπήρχαν ελλείψεις, ξέρετε ότι µέσα από έρευνα που κάναµε,
βρήκαµε τα υλικά, τα οποία ψάχναµε εδώ και εκεί; Εδώ και εκεί
ήταν διάσπαρτα αυτά τα υλικά. Γιατί;
Γιατί υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο, δυστυχώς, επέτρεπε
αυτήν την κατάσταση. Και ξέρετε τι γινόταν στις περισσότερες
περιπτώσεις; Τα υλικά αυτά που δεν ξέρανε πού είναι, έχουν και
ηµεροµηνία λήξης γιατί ο στόχος του συστήµατος που λειτουργούσε ήταν να τα πετάξουµε τελικά, για να υπάρχει η δυνατότητα
σ’ αυτούς που τα προµηθευτήκανε να έχουν και το µερίδιό τους.
Και αυτή είναι η πραγµατικότητα, δυστυχώς!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτήν την υπόθεση τη σταµατάµε, την τελειώνουµε και σ’ αυτό
πρέπει να είµαστε σύµµαχοι όλοι. Δεν µπορούµε να ανεχθούµε
πια πουθενά αυτήν την κατασπατάληση. Τη γνωρίζουµε. Δεν είναι
δυνατόν ξαφνικά η φαρµακευτική δαπάνη από το 1 δισεκατοµµύριο να πηγαίνει στα 4,76 δισεκατοµµύρια και εµείς να λέµε ότι
δεν συµβαίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο; Το 2003 ήταν ένα δισεκατοµµύριο και το 2010 ήταν 4,76 δισεκατοµµύρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε και δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτό, λοιπόν, έχει τελειώσει. Ενοχλεί τα συµφέροντα και τα έχουµε απέναντι και το γνωρίζουµε.
Σε αυτήν την προσπάθεια όµως, θεωρώ ότι όλοι όσοι είµαστε
σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να είµαστε µαζί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής, κ. Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µάλλον κρούετε ανοιχτές θύρες. Ξέρω πάρα πολύ καλά το θέµα της υγείας και αν ψάχνετε για σύµµαχο σ’ αυτήν την Αίθουσα, είµαι ο πρώτος που θα
συµµαχήσει µαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να παραδεχτούµε ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία δεν δηµιουργήθηκαν από παρθενογένεση σήµερα. Όλο αυτό το θέµα δεν
είναι χθεσινό, ούτε της προηγούµενης πενταετίας, είναι χρόνων
και χρόνων.
Θα πω εγώ και κάτι παραπάνω, γιατί ενδεχοµένως και σε άλλη
ερώτηση που θα ακολουθήσει αυτή την εβδοµάδα, εγώ ο ίδιος
έχω καταγγείλει ότι περιστατικά τα οποία έχουν δηµιουργήσει
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σκάνδαλο στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έχουν περάσει δύο χρόνια,
ακόµα βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Δεν έχει τιµωρηθεί κανένας. Και όχι µόνο δεν έχει τιµωρηθεί κανένας, αλλά και
αυτοί που εµπλέκονται, έχουν επιβραβευθεί και έχουν γίνει διοικητές ΙΚΑ τώρα.
Μη λέτε ότι εξασκείτε όλη σας την αυστηρότητα. Ξέρετε πολύ
καλά ότι ακόµα και στις τάξεις τις δικές σας -δεν λέω ότι το κάνετε εσείς- ακόµα χαϊδεύονται αυτιά, επειδή είναι άνθρωποι του
περιβάλλοντος, είναι κοµµατικά στελέχη και δεν θέλουν να τα
πειράξει κανένας.
Αυτό σηµαίνει ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουµε για τη µείωση των δαπανών της υγείας και σ’ αυτό να είµαστε όλοι σύµµαχοι: Όχι να είµαστε σύµµαχοι σ’ αυτούς που µας αρέσουν και
µε τους άλλους να µην είµαστε σύµµαχοι.
Αλλά, για να επανέλθω στο θέµα του νοσοκοµείου, εγώ δεν
θέλω να ισοπεδώσω το θέµα, ούτε µπορώ να πω ότι όλοι οι γιατροί είναι στο πεδίο αυτό, τους οποίους και εσείς είχατε καταγγείλει. Πιστεύω δεν το λέτε και εσείς αυτό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, φυσικά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Άρα πρέπει να δούµε τα πραγµατικά
περιστατικά.
Να δούµε όµως και το δεύτερο θέµα. Πολύ καλά κάνετε βέβαια και κάνετε οικονοµία στα νοσοκοµεία, αλλά βλέπετε ότι ενώ
το Νοσοκοµείο του Βόλου έχει Παρατηρητήριο Τιµών, αυτές τις
τιµές αντί να τις εφαρµόσει το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της
Λάρισας, δεν τις εφαρµόζει και το ξέρετε πολύ καλά. Ψάξτε να
βρείτε γιατί δίπλα το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας
δεν εφαρµόζει το Παρατηρητήριο Τιµών; Πρέπει να δώσετε και
σε αυτό µία απάντηση.
Αλλά να έλθουµε και στη λειτουργία του νοσοκοµείου. Ιδίως
στα περιφερειακά νοσοκοµεία που έχουν τη δυνατότητα και την
υποχρέωση να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας υπάρχει µια έλλειψη γιατρών. Υπάρχει έλλειψη ενδοκρινολόγου στο Νοσοκοµείο του Βόλου από το 2009 και το οποίο έχει πέντε χιλιάδες
ασθενείς από διαβήτη. Δεν µπορούµε να πούµε ότι επειδή απαγορεύονται οι προσλήψεις, θα περιµένουν αυτά τα νοσοκοµεία
να στελεχωθούν από τις ειδικότητες, που θα επιλέξετε εσείς. Κάποτε πρέπει να στελεχωθούν όµως, διότι η υγεία είναι κάτι που
αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν θα
κάνουµε οικονοµία και στα στοιχειώδη!
Μάλιστα από το Νοσοκοµείο του Βόλου και από τα κέντρα
υγείας όσους παιδιάτρους υπήρχαν εκεί τους µαζέψατε και τους
πήγατε στη Λαµία. Δεν έχει ανάγκη παιδιάτρου αυτός ο νοµός,
όπου δεν είναι και επίπεδος για να µπορείς να µετακινείσαι εύκολα -υπάρχουν νησιά εν όψει- της τουριστικής περιόδου;
Υπήρχε περιστατικό το Πάσχα, όπου ένα παιδάκι παραλίγο να
χάσει τη ζωή του, επειδή δεν υπήρχε παιδίατρος, δεν υπήρχε
ασθενοφόρο, δεν υπήρχε γιατρός εκείνη τη στιγµή στο κέντρο
υγείας.
Εποµένως, για να µην ισοπεδώνουµε όλα και να µην τα θεωρούµε ως άλλοθι λόγω της κακής οικονοµικής κατάστασης της
χώρας µας και της οικονοµίας που πρέπει να κάνουµε, τουλάχιστον να επικεντρωθούµε στα πραγµατικά περιστατικά.
Εγώ θα σας κάνω ακόµη µια έκκληση: Δώστε λύση στα σκάνδαλα, τα οποία έχετε ανακαλύψει. Δεν µπορείτε να καθυστερείτε
άλλο, κοντεύουν δύο χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μαρκάκη, είναι αλήθεια ότι κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι έχει βγει από παρθενογένεση. Όλοι έχουµε µια σχέση
µε την πορεία στο χρόνο αλλά και µια σχέση µε την πορεία στην
ιστορία. Και είναι αλήθεια…
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Δεν είναι αυτό που…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, δεν µιλάω προσωπικά, µιλάω γενικά. Σας
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εκτιµώ ιδιαίτερα και καταλαβαίνετε ότι αντιλαµβάνοµαι και το πολιτικό πλαίσιο που βάζετε, αλλά και το κοµµάτι των δεδοµένων,
που θέλετε να φέρετε στη συζήτηση.
Θέλω να πω, λοιπόν, πως είναι αλήθεια ότι φτάσαµε σε ένα σηµείο όπου υπάρχουν ευθύνες. Και είναι αλήθεια ότι οι ευθύνες
είναι διαχρονικές, δεν µπορούµε να τις κρύψουµε και υπάρχει
συµµετοχή στα µερίδια αυτής της υπόθεσης.
Απλά µου δώσατε την ευκαιρία να πω το εξής και να αντιδράσω δηµόσια µέσα από εδώ. Αντιδρώ, λοιπόν, όταν σήµερα
υπάρχει κίνηµα πολιτών που διαµαρτύρεται και φωνάζει δείχνοντας αυτήν τη Βουλή και λέει: «κλέφτες». Αντιδρώ σε αυτό. Και
αντιδρώ γιατί ξέρω ότι σ’ αυτήν τη Βουλή αυτήν τη στιγµή συµµετέχουν εκατό Βουλευτές που έχουν εκλεγεί πριν δεκαοχτώ
µήνες. Ποια η συµµετοχή τους σ’ αυτήν τη δηµόσια υπόθεση; Και
το λέω γιατί υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων, αυτών των νέων
ανθρώπων που είναι δεκαοχτώ µήνες στη Βουλή, που µέχρι χθες
ήταν καταξιωµένοι -οι καλύτεροι της κοινωνίας τους γιατί αυτούς
επέλεξε η κοινωνία και τους έφερε εδώ πέρα µέσα- και σε δεκαοχτώ µήνες έγιναν κλέφτες. Σε αυτό πρέπει να αντιδράσουµε,
λοιπόν. Γι’ αυτό µιλάω, για το ότι δεν είµαστε από παρθενογένεση. Ο καθένας έχει την πορεία του.
Αυτήν τη στιγµή, που είναι στιγµή ιστορικής ευθύνης, πρέπει
εµείς να µπούµε µπροστά και να πούµε κάτι πολύ συγκεκριµένο:
Όχι στη γενίκευση, όχι στην ισοπέδωση. Δεν είµαστε όλοι ίδιοι
και δεν έχουµε όλοι τις ίδιες ευθύνες. Αν δεν αντιδράσει ο πολιτικός κόσµος σ’ αυτό, έχει ισοπεδωθεί.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Το λέτε σε ένα άνθρωπο που και αυτός
στους δεκαοκτώ µήνες….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Και το διακύβευµα σήµερα είναι αυτό ακριβώς:
Ποια θα είναι η ποιότητα της δηµοκρατίας µας στο µέλλον και
ποια θα είναι η σχέση µας µε αυτή. Και επαναλαµβάνω ότι µου
δώσατε την ευκαιρία να µιλήσω και γι’ αυτό σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τώρα έρχοµαι στο κοµµάτι της ερώτησής µας.
Θα ήθελα να πω ότι γίνεται µια τεράστια προσπάθεια, αλλάζουν τα πάντα, εξορθολογίζονται τα πάντα. Και ο σκοπός είναι
να πάµε σε µια υψηλή παροχή υγείας που αφορά τον κάθε πολίτη. Όταν έρχεσαι µετά από εβδοµήντα χρόνια και κάνεις αυτό
που λέγεται πρωτοβάθµια υγεία δηµιουργώντας τον Εθνικό Οργανισµό Πρωτοβάθµιας Υγείας, -Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λέγεται, αλλά εµένα µου αρέσει να µιλάω για πρωτοβάθµια υγείακαι δίνεις τη δυνατότητα στον κάθε ασφαλισµένο να πηγαίνει σε
όποιο γιατρό είναι συµβεβληµένος, µε όποιο ασφαλιστικό ταµείο,
δίπλα στο σπίτι του, αυτό είναι µια τεράστια αλλαγή και εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής.
Μπαίνεις σε µια λογική συνένωσης των δυνάµεων υγείας και
λες ότι πρέπει να σταµατήσει αυτή η διαδικασία: πέντε κλινικές
παθολογικές εδώ, τέσσερις εκεί εντός του νοσοκοµείου. Δεν κατάλαβα γιατί; Και έχουµε έλλειψη από προσωπικό! Για να έχουµε
τι; Αυτό τελειώνει.
Όπως τελειώνει και αυτό το οποίο βάλατε πριν από λίγο στο
θέµα της ερώτησής σας. Το «πάρτι» µε τα υλικά και τα φάρµακα
τέλος, να το ξεχάσουν όλοι. Και είµαστε αποφασισµένοι να συγκρουστούµε.
Και στο επόµενο διάστηµα, στις 13 του µήνα, θα ανακοινώσουµε και το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων, εφόσον πέρασε η αρµοδιότητα στο Υπουργείο Υγείας, που θα λέει ότι το ελληνικό
δηµόσιο κερδίζει άλλα 500 εκατοµµύρια από το όφελος.
Τέλειωσε, λοιπόν: Η χώρα πρέπει να ξαναχτιστεί και είναι δική
µας υποχρέωση. Κανενός άλλου!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Αναφορές-ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Θα συζητήσουµε τώρα την πρώτη µε αριθµό 15296/21-4-2011
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος
Γαληνού προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών εργασιών στο φρούριο Σιγρίου Λέσβου.
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Στην ερώτηση του κ. Γαληνού θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης, αφού πρώτα ο κ. Γαληνός µας παρουσιάσει την ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η θεσµική και ρητορική σύζευξη του τουρισµού και του πολιτισµού στο ίδιο Υπουργείο δηµιούργησε προσδοκίες για συνέργειες στους δύο τοµείς. Προσδοκίες που,
δυστυχώς, τείνουν καθηµερινά να διαψεύδονται.
Ο πολιτισµός, η αξιοπρέπεια, η φήµη και η τουριστική ανάπτυξη κάθε τόπου έχει ως ελάχιστο προαπαιτούµενο τη στοιχειώδη επένδυση πόρων στη συντήρηση ιστορικών µνηµείων, ώστε
να διασφαλιστεί τουλάχιστον η προσβασιµότητα και η επισκεψιµότητα στους τουρίστες. Αναµφίβολα τα κλειστά µνηµεία και
µουσεία αποτελούν έργο δυσφήµισης για κάθε τόπο. Τι ωφελεί
άραγε να κάνει το Υπουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού εκστρατείες τουριστικής προβολής της χώρας, όταν δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στα στοιχειώδη: να διατηρεί τα µνηµεία ανοιχτά και
λειτουργικά;
Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της κατάστασης, αποτελεί
στη Λέσβο το Φρούριο του Σιγρίου, το οποίο σύµφωνα και µε έγγραφο της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, θα πρέπει
να παραµείνει κλειστό, λόγω των προβληµάτων στατικής επάρκειας που παρουσιάζονται σε τµήµατα των τειχών του. Έχει αρµοδίως ζητηθεί από το Υπουργείο η απαιτούµενη χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του ’11 και
αυτό για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης του
φρουρίου. Η σπουδαιότητα του µνηµείου και η σηµαντικότητα
για τον τουρισµό της περιοχής στο Σίγρι, καθιστά απαραίτητη τη
χρηµατοδότηση αυτού του έργου και την εκτέλεση των εργασιών
το ταχύτερο δυνατό, ώστε να είναι έτοιµο για την έναρξη της
τουριστικής περιόδου.
Για τους λόγους αυτούς, κύριε Υπουργέ, σας είχα ρωτήσει, τι
προτίθεσθε να πράξετε για την άµεση χρηµατοδότηση των επειγουσών εργασιών στερέωσης του κτηρίου, οι οποίες απαιτούνται; Αυτό σας το είχα ρωτήσει. Δυστυχώς οι επείγουσες
εργασίες δεν έγιναν και το κάστρο αυτήν τη στιγµή είναι κλειστό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’αρχάς εγώ θα χαιρετίσω το γεγονός ότι
δηµιούργησε θετικές προσδοκίες σε εσάς η σύζευξη του Υπουργείου Πολιτισµού µε το Υπουργείο Τουρισµού και θα χαιρετίσω
και το θάρρος µε το οποίο διατυπώνετε την άποψή σας, γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλοί από το χώρο σας πολλές φορές διατυπώνουν επιφυλάξεις.
Βεβαίως από την άλλη θα εκφράσουµε τη δυσαρέσκειά µας
για το γεγονός ότι φαίνεται, όπως διατυπώνεται η ερώτησή σας,
ότι διαψεύδονται οι ελπίδες σας από τις θετικές προσδοκίες που
είχαν δηµιουργηθεί. Δυστυχώς, πολλές είναι οι περιπτώσεις και
πολλές είναι οι φορές που αυτή η σύζευξη δεν µπορεί να οδηγήσει στα αποτελέσµατα που θα θέλαµε, αλλά αυτό δεν σηµαίνει
σε καµµία απολύτως περίπτωση, ότι αν δεν είχε υπάρξει σύζευξη
µε δύο χωριστά Υπουργεία, θα είχαµε καταφέρει κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε, δηλαδή τώρα, να είναι δύο ξεχωριστά Υπουργεία Πολιτισµού και Τουρισµού. Πάλι δεν θα υποβάλατε, ακριβώς
την ίδια ερώτηση, διότι το Υπουργείο Πολιτισµού θα ήταν αυτό
που, κατά τη δική σας εκτίµηση, πάντοτε υπολείπεται αυτών που
θα έπρεπε να έχει κάνει;
Εγώ, λοιπόν, λέω ότι θα συµφωνήσω µαζί σας και στο ότι
ορθώς ερωτάτε, τι ωφελεί η προβολή η διαφηµιστική, η οποιαδήποτε καµπάνια, όταν έχουµε κλειστά τα αρχαιολογικά µας µνηµεία, την ιστορία µας, την κληρονοµιά µας;
Από την άλλη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είµαστε από τις χώρες
που έχουµε έναν ατέλειωτο ρυθµό µνηµείων και δυστυχώς η οικονοµική κατάσταση, όχι µόνο η σηµερινή που διερχόµαστε,
αλλά και παλαιότερα, δεν επέτρεπε πάντα, όχι απλώς να µην
έχουµε ανοικτά τα µνηµεία, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις
να µην έχουµε καταφέρει να γίνουν οι ανασκαφές που θα θέ-
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λαµε. Δεν έχουµε καταφέρει να βγάλουµε από το βυθό της θάλασσας εκατοντάδες –ίσως και µεγαλύτερος να είναι ο αριθµόςναυαγίων που υπάρχουν µε έναν απίστευτο πλούτο και αυτό,
διότι αυτά απαιτούν τεράστια ποσά, τα οποία δεν έχουµε καταφέρει ως χώρα ποτέ να συγκεντρώσουµε, προκειµένου να προχωρήσουµε.
Τώρα, για το φρούριο στο Σίγρι, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό
ανήκει στο δήµο. Τη διαχείριση και την ευθύνη του συγκεκριµένου µνηµείου –είναι από τα λίγα µνηµεία- την έχει ο δήµος,
επειδή είναι ένα έργο που έγινε µετά από το 1750. Δεν θεωρήθηκε µνηµείο που θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο και διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού και εξ αυτού του λόγου ο δήµος είναι αυτός που έχει
την κύρια ευθύνη να κάνει οποιαδήποτε εργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επειδή, όµως, βλέπω το χρόνο και έχει παρέλθει, θα συνεχίσω
στη δευτερολογία µου, για να σας πω τι έχει γίνει και τι πρέπει
να κάνουµε από εδώ και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Γαληνός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, για άλλη
µια φορά -γιατί το είχα κάνει και στην προηγούµενη συζήτηση
που είχαµε τότε στο πλαίσιο του ερωτήµατος για τη µαρίνα που
σας είχα θέσει -είµαι υποχρεωµένος να σας διαψεύσω. Και δεν
θα σας διαψεύσω εγώ, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
απαντά σε ερώτηση που κατέθεσαν συνάδελφοι από το ΛΑΟΣ
και λέει ότι αρµοδιότητα του κάστρου του φρουρίου Σιγρίου είναι
της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, άρα του Υπουργείου Πολιτισµού.
Κύριε Υπουργέ, σωρεία ερωτήσεων έχουν γίνει στη Βουλή για
το θέµα των επισκευών στο κάστρο που αναφέροµαι. Πέρα από
τις δικές µου ερωτήσεις, ερωτήσεις έχουν υποβάλει οι Βουλευτές του Συνασπισµού και του ΛΑΟΣ, ενώ σφοδρές είναι οι διαµαρτυρίες αρκετό καιρό τώρα της τοπικής κοινωνίας και των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και έπρεπε, δυστυχώς,
κύριε Υπουργέ, να φθάσουµε εδώ για να αντιδράσετε.
Τα δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου έχουν φωτογραφία το
κάστρο κλειστό και πάνω: «Ξεφτίλα, κλειστά τα µνηµεία µας». Και
όλα αυτά για ένα ευτελέστατο ποσό. Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί,
έχετε ήδη χρηµατοδοτήσει τη 14η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε 15.000 ευρώ. Κυρία Πρόεδρε, 15.000 ευρώ. Δυστυχώς
–και λυπάµαι που το λέω, είναι ευθύνη όλων µας- ξανακάναµε
την Ελλάδα «Ψωροκώσταινα».
Το κάστρο του Σιγρίου είναι ένα στολίδι για τη Λέσβο. Είναι
ένα µνηµείο που µέρα µε τη µέρα µετατρέπεται σε ερείπια, όπως
σε ερείπια αφήνετε να µετατραπούν και άλλα µνηµεία του Νησιού, όπως επί παραδείγµατι, το Μνηµείο το Σάρλιζα, ιστορικό
ξενοδοχείο στη Θερµή της Λέσβου.
Το ζήτηµα που τίθεται µε αυτή µου την ερώτηση και που πρέπει εδώ να συζητήσουµε, κύριε Υπουργέ, σαφώς υπερβαίνει την
περιπτωσιολογία του συγκεκριµένου µνηµείου και των αναγκών
επισκευής του. Το βαθύτερο ζήτηµα, λοιπόν, είναι: Μπορούµε;
Δικαιούµαστε µνηµεία που στέκονται όρθια επί αιώνες, επί χιλιετίες; Μνηµεία που µε την ύπαρξή τους οριοθετούν τη συλλογική
µας ταυτότητα, την ταυτότητα τη δική µας, τον πατεράδων µας,
των παιδιών µας, θα τα αφήνουµε σήµερα να γίνουν ερείπια και
να πέσουν;
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε
ότι αυτή η χώρα και άλλες φορές πέρασε δύσκολα, πείνασε. Τα
µνηµεία της, όµως, ούτε ποτέ τα εγκατέλειψε ούτε τα ξεπούλησε.
Ελπίζω ότι εµείς εδώ δεν θα έχουµε αυτή τη θλιβερή πρωτιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατώ εδώ, γιατί ότι ο χρόνος έχει εξαντληθεί. Νοµίζω ότι
έχετε καταλάβει ακριβώς και για το κάστρο του Σιγρίου τι ήθελα
να πω, αλλά και γενικότερα για το σεβασµό που πρέπει να επιδεικνύουµε καθηµερινά στα µνηµεία και στην ιστορία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, κάποια πράγµατα δεν µπορούµε να
τα ερµηνεύουµε. Το φρούριο ανήκει στο δήµο. Τέλος. Υπάρχει
έγγραφο, το οποίο θα καταθέσω. Είναι από την αρµόδια Εφορεία. Ο δήµος χρόνια ολόκληρα διαχειρίζεται το φρούριο. Εάν ο
δήµος δεν θέλει το φρούριο, ας έρθει να µας πει: «δεν θέλω το
φρούριο». Αλλά το φρούριο, επαναλαµβάνω, ανήκει...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Συνεννοηθείτε µε τους συναδέλφους
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ποιος να συνεννοηθεί; Θα έρθει το Υπουργείο Εσωτερικών και θα πει ποια είναι η περιουσία του δήµου; Ο δήµος, ο
οποίος το διαχειρίζεται, ο αντιδήµαρχος που µας προτείνει να
κάνουµε προγραµµατική σύµβαση, που λέει, ελάτε εδώ να µας
βοηθήσετε για το φρούριό µας, να δούµε πώς θα το διαχειριστούµε, όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται; Ειλικρινώς! Και,
εν πάση περιπτώσει, αν είναι κάποιο θέµα που τίθεται υπό αµφισβήτηση, να το ξεκαθαρίσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά είµαι
υποχρεωµένος να σας διακόψω, αν και δεν το συνηθίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Γαληνέ, µε συγχωρείτε, µη διακόπτετε, δεν έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, εάν
επιτρέπει και η κυρία Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι, κύριε Γαληνέ, θα
ολοκληρώσει ο κύριος Υφυπουργός και αν δεν σας καλύψει, θα
επανέλθετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού):
Εάν η θέση σας είναι να µην ανήκει κατά κυριότητα το φρούριο
στο δήµο, εµείς είµαστε έτοιµοι να την ακούσουµε και να συζητήσουµε για το τι πρέπει να κάνουµε.
Έπειτα, σε ό,τι αφορά το αν είναι ανοικτό ή δεν είναι, ξανά η
αρµόδια Εφορεία, η περιουσία, το ελληνικό δηµόσιο -δεν είναι
το κόµµα, δεν είναι η Κυβέρνηση, είναι το ελληνικό δηµόσιο- έρχεται και λέει ότι αυτό το φρούριο πολλές φορές είναι ανοικτό.
Στις 17 Απριλίου για παράδειγµα υπήρχαν επισκέπτες εντός του
φρουρίου.
Τι λέµε εµείς. Εµείς λέµε ότι εκείνο που έχει το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού είναι η εποπτεία και επικουρικώς παρεµβαίνει, προκειµένου να βοηθήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και
θέλουµε να βοηθήσουµε για να λειτουργεί αυτό το φρούριο, για
να είναι ένας επισκέψιµος χώρος.
Τι κάναµε; Κατ’αρχάς, έπρεπε να επισηµάνουµε τα προβλήµατα. Δεν µπορεί να µην έρθει η Εφορεία Αρχαιοτήτων να πει
«στοπ, εάν µπει κόσµος εδώ µέσα κινδυνεύει, µπορεί να έχουµε
προβλήµατα πολύ σηµαντικά, να χάσει κάποιος άνθρωπος τη
ζωή του» και να φαίνεται ότι η Εφορεία δεν προειδοποίησε για
τη στατικότητα και της εισόδου και της επιθαλάσσιας περιοχής.
Αυτά τα είχε επισηµάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων και εµείς είπαµε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσει για ένα διάστηµα,
προκειµένου να γίνουν επιδιορθώσεις.
Εάν εσείς έχετε διαφορετική άποψη, εάν ο δήµος έχει διαφορετική άποψη ας µας το πει. Αλλά δεν µπορεί να το πει. Δεν έχει
κάποια άλλη µελέτη που λέει ότι είναι µία χαρά το φρούριο, µπορεί να είναι επισκέψιµο ανά πάσα στιγµή. Από την άλλη το Υπουργείο, χωρίς ξανά σας λέω να ανήκει το µνηµείο κατά κυριότητα
σε αυτό, έχει κάνει µία µελέτη. Ο δήµος είναι αυτός που οφείλει
να υλοποιήσει τη µελέτη.
Εµείς -επειδή αναφερθήκατε και µε µία περιφρόνηση στο ποσό
των 15.000- δώσαµε 15.000 σε συνεννόηση µε το δήµο. Ο δήµος
έβαλε τρεις εργάτες προκειµένου να γίνουν οι εργασίες που
απαιτούνται, έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί στοιχειωδώς
αυτό το φρούριο. Τι άλλο δηλαδή θα έπρεπε να κάνουµε; Βάλαµε
αυτό το κονδύλι, είµαστε δίπλα. Θέλουµε, όµως, πάνω απ’ όλα
να εξασφαλίσουµε ότι δεν θα θρηνήσουµε κάποια ανθρώπινη
ζωή εξαιτίας τού ότι υπάρχουν προβλήµατα µε τη στατικότητα.
Εγώ κύριε συνάδελφε σας λέω και πάλι. Εάν ο δήµος δεν το
θέλει –δεν νοµίζω ότι είναι έτσι- µπορεί να έρθει να συζητήσουµε.
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Ανήκει κατά κυριότητα στον δήµο αυτό το φρούριο. Είµαστε
δίπλα για να βοηθήσουµε. Κάναµε τη µελέτη. Δώσαµε ένα ποσό
και είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε για οτιδήποτε άλλο.
Θέλουµε να υπάρχει το φρούριο. Θέλουµε να λειτουργεί το
φρούριο. Σε µια πανέµορφη, τουριστική περιοχή που µπορεί να
τραβήξει πολύ κόσµο όπως το Σίγρι, αλίµονο να µη θέλαµε να
λειτουργεί κι αυτό το φρούριο. Αλλά ανήκει στον δήµο. Πρέπει
να έρθει ο δήµος. Μας πρότεινε ήδη να προχωρήσουµε την προγραµµατική σύµβαση, έτσι ώστε να βρούµε λύση στο ζήτηµα.
Δεν υπάρχει αντίρρηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ.
Νικητιάδης. καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία µετά την απάντηση του Υπουργού. Έχετε το δικαίωµα
να επανέλθετε µε νέα ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Έχω τα αντίθετα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε τα, αλλά
δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Θα τα καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Γαληνός καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ακολουθεί η δεύτερη
µε αριθµό 14743/12-4-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή, κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διαµόρφωση της κατανοµής του δηµοσίου χρέους
ανάµεσα στους εγχώριους και ξένους θεσµικούς επενδυτές.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης για να παρουσιάσει την ερώτησή
του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επανέρχοµαι µε επίκαιρη ερώτηση, αφού η έγγραφη, απλή
ερώτηση δεν απαντήθηκε. Θα επέλεγα, κύριε Υφυπουργέ, τη
γραπτή απάντηση, προκειµένου να απαντηθεί και το τελευταίο
ερώτηµα όσον αφορά την αξιολόγηση που κάνει η Κυβέρνηση
σε σχέση µε την κατανοµή του χρέους.
Κυρία Πρόεδρε, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση αξιολόγησης για την ελληνική οικονοµία, τη λεγόµενη εαρινή, που συνέταξε ο Ντε Ρουζ, προκύπτουν κάποια στοιχεία σε σχέση µε την
κατανοµή του δηµόσιου χρέους κατά την κρίσιµη περίοδο από
την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και µέχρι την
υπογραφή του µνηµονίου.
Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο αυτή προκύπτει ότι οι ξένες
τράπεζες και τα αντίστοιχα ταµεία ξεφορτώθηκαν 60 δισεκατοµµύρια ελληνικού χρέους. Αντίστοιχα οι ελληνικές και οι εγχώριες
οντότητες φορτώθηκαν 70 δισεκατοµµύρια ελληνικού χρέους.
Την ίδια στιγµή η αγορά οµολόγων, η λεγόµενη ΗΔΑΤ, λειτουργούσε πρακτικά µε ελεύθερες τις ανοιχτές πωλήσεις και το περίφηµο σορτάρισµα Τ+10.
Όσοι από τους εγχώριους προσπάθησαν να µην φορτωθούν
ελληνικό χρέος, όπως ο Πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΕ, εκπαραθυρώθηκαν.
Επειδή θεωρούµε ότι κατά την κρίσιµη αυτήν περίοδο µέχρι
την υπογραφή του µνηµονίου η διαµόρφωση της κατανοµής του
χρέους είναι κρίσιµο στοιχείο όσον αφορά τις µετέπειτα εξελίξεις, γι’ αυτό ακριβώς απευθυνθήκαµε στην Κυβέρνηση προκειµένου να µας απαντήσει στο κατά πόσο αυτά τα στοιχεία
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, πώς διαµορφώθηκε η
αντίστοιχη κατανοµή κατοχής του χρέους από τον Ιανουάριο του
2009 έως σήµερα και το κυριότερο να µας εξηγήσει η Κυβέρνηση
πώς αξιολογεί αυτήν ακριβώς την ανακατανοµή του χρέους την
κρίσιµη αυτήν περίοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαρι-

11205

στώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, φοβούµαι πως όλα αυτά τα οποία καταθέσατε στην ερώτησή σας, δεν προκύπτουν από την έκθεση Ντε
Ρουζ. Η έκθεση Ντε Ρουζ, επειδή την αναζήτησα, στη σελίδα 15
έχει το διάγραµµα 13. Πώς από το διάγραµµα 13 πήγατε στο
Τ+3, πήγαµε στο Τ+10, πήγατε σε µεγέθη τα οποία αναφέρονται
µέσα στην ερώτησή σας;
Αναζήτησα όλη την έκθεση, να δω εάν όλα αυτά τα οποία είπατε -και τα οποία αποτελούν διάφορα συνωµοσιολογικά σενάρια που έχουν κατατεθεί στη δηµόσια συζήτηση- προκύπτουν
από την έκθεση Ντε Ρουζ. Διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει η παραµικρή σύνδεση.
Εποµένως, στο ερώτηµά σας «υπάρχει αυτό το σχεδιάγραµµα;», η απάντηση είναι ότι, ναι, υπάρχει. Αυτό, όµως, είναι
ένα σχεδιάγραµµα το οποίο δείχνει διαχρονικά τη µεταβολή του
συνολικού χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Συγκεκριµένα ξεκινάει από το Δεκέµβριο του 2007 και απεικονίζει τη µεταβολή
του χρέους µέχρι και το Σεπτέµβριο του 2010. Αυτό είναι το
πρώτο στοιχείο, το οποίο καταθέτει αυτό το διάγραµµα.
Το δεύτερο στοιχείο είναι µία προσπάθεια µε βάση τα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δείξει πως κατανέµεται µεταξύ κατόχων αυτό το
χρέος. Τίποτα άλλο, ούτε αριθµοί, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα
οποία περιλάβατε µέσα στην ερώτησή σας. Τουλάχιστον δεν τα
βρήκα εγώ.
Σας παρακαλώ, εάν έχετε εσείς όλα αυτά τα οποία χρησιµοποιήσατε στην ανάπτυξη της ερώτησή σας από κάποια πηγή, να
τα καταθέσετε.
Εποµένως, για να συνοψίσω το διάγραµµα 13 της έκθεσης,
στο οποίο αναφέρεστε, είναι στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από διεθνείς οργανισµούς και βεβαίως δεν είµαι διατεθειµένος να το αµφισβητήσω.
Εκείνο, όµως, που µπορώ να αµφισβητήσω είναι ο τρόπος µε
τον οποίο κάποιος ερµηνεύει τι ακριβώς µας λένε αυτά τα στοιχεία. Απ’ ότι φαίνεται, ο τρόπος µε τον οποίο εσείς ερµηνεύετε
αυτά τα στοιχεία διαφέρει από τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουµε εµείς αυτά τα στοιχεία. Γιατί; Διότι, όταν κάποιος διαβάζει
έναν τέτοιο πίνακα, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός
και να µη συγχέει µεταβολές στο σύνολο του χρέους µε µεταβολές στο διαπραγµατεύσιµο µέρος του χρέους, ιδιαίτερα αφού
αυτό που διαπραγµατεύεται στις δευτερογενείς αγορές αποτελεί
υποσύνολο του πρώτου.
Επίσης, κατά την ανάγνωση και ερµηνεία των στοιχείων που
αφορούν το χρέος θα πρέπει κάποιος να λαµβάνει υπ’όψιν του
µια σειρά από παραµέτρους, τις οποίες εσείς δεν λάβατε. Είναι
τρεις. α) οι λήξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστηµα, το
οποίο εσείς θέτετε προς αξιολόγηση, β) τις συναλλαγές οι
οποίες γίνονται στη δευτερογενή αγορά κατά το εν λόγω διάστηµα και γ) ποια είναι η εκδοτική δραστηριότητα στην πρωτογενή αγορά.
Επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι ο
τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται η κατανοµή του διαπραγµατεύσιµου χρέους µεταξύ επενδυτών δεν είναι πάντοτε απολύτως διαφωτιστικός και γι’ αυτό η ανάγνωση αυτών των στοιχείων
χρειάζεται προσοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Συγκεκριµένα, από τα στοιχεία που έχω από την Τράπεζα της
Ελλάδος για την περίοδο από 30/06/2009 έως 30/06/2010 καταγράφεται γενικά µια αύξηση θέσεων στο ελληνικό σύστηµα κατά
περίπου 8 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση
θέσεων από ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταµεία. Η κίνηση των διαθέσιµων συγκεντρωτικών στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια πελατείας των θεµατοφυλακών των τραπεζών δεν
οδηγεί πάντοτε σε ασφαλή συµπεράσµατα, καθώς ο τελικός πελάτης µπορεί να είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός.
Το τι εµφανίζει να έχει η Εθνική Τράπεζα, η EUROBANK, η
ALPHA BANK και η Πειραιώς στην κατοχή της ως οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου, δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι όλα αυτά είναι
δικά της. Κάποια από αυτά µπορεί να είναι δικά της και κάποια
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από αυτά µπορεί να ανήκουν σε πελάτες τους. Όπως, επίσης,
και το αντίθετο. Αυτά τα οποία εµφανίζονται να είναι στην κατοχή
ξένων τραπεζών, δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι δικά τους.
Κάποια από αυτά µπορεί να είναι δικά τους, κάποια µπορεί να
είναι και των πελατών τους και οι πελάτες τους µπορεί να είναι
ξένοι αλλά µπορεί να είναι και Έλληνες.
Αντίστοιχη αλλοίωση σε ό,τι αφορά την κατανοµή των οµολόγων µπορεί να προέλθει και από τις συναλλαγές σε ρέπος, όπου
µπορεί να διπλοϋπολογίζονται οµόλογα τα οποία µπορεί να εµφανίζονται ότι τα κατέχει και αυτός ο οποίος τα δανείστηκε, αλλά
και αυτός στον οποίο ανήκουν πραγµατικά τα οµόλογα.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο ύψος των οµολόγων που
εµφανίζονται σαν θέσεις στο σύστηµα υπάρχου και εκείνα τα
οµόλογα τα οποία δόθηκαν στο πλαίσιο του νόµου που ψήφισε
η Νέα Δηµοκρατία για τη χορήγηση ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτά ως µία πρώτη απάντηση στο συνάδελφο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, διαβλέπω µία σαφέστατη αντίφαση στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Υφυπουργός.
Ή τα στοιχεία κύριε Υφυπουργέ, που έχω στη διάθεσή µου
εγώ, ή ο τρόπος που διαβάζω το συγκεκριµένο διάγραµµα -πολύ
σωστά- της έκθεσης Ντε Ρούζ, της σελίδας 15, διάγραµµα 13,
είναι αυτά που αναφέρω εγώ, ή δεν είναι. Αν δεν είναι, τότε παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξήγηση εκ µέρους σας για
την αξιολόγηση αυτής της διαφοράς.
Όµως, επειδή το διάγραµµα µέσα στην έκθεση είναι πολύχρωµο, µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε κάποια βασικά συµπεράσµατα και επειδή κάποιοι άνθρωποι ειδικοί µπορούν να
µας το προσδιορίσουν επακριβώς, τα στοιχεία είναι έτσι όπως
τουλάχιστον περιλαµβάνονται στην ερώτηση, δηλαδή, ότι την
κρίσιµη αυτή περίοδο η σχέση εσωτερικού προς εξωτερικού, ας
το πούµε χονδρικά, χρέους άλλαξε από 20% προς 80% σε 45%
µε 55%. Αυτή είναι τουλάχιστον και η δική µου θεώρηση.
Από εκεί και πέρα, εάν συµφωνήσουµε σ’ αυτό, που δεν βλέπω
να συµφωνούµε, υπάρχει η δυνατότητα και εκ µέρους µου να
µπορέσω να αντικρούσω αυτά τα οποία είπατε εσείς προηγουµένως. Διότι φαίνεται ότι µετά το µνηµόνιο, αυτή η φρενήρης
τάση διαφοροποίησης του χρέους κάπως αµβλύνεται, -µετά, δηλαδή, τη δανειοδότηση µε τα 110 δισεκατοµµύρια- και φαίνεται
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να φορτώνεται ένα µεγάλο
µέρος και να ξαλαφρώνει, ας πούµε, τους εγχώριους.
Από εκεί και πέρα, τη στιγµή που δεν συµφωνούµε, µένω εδώ.
Θα αξιολογήσουµε την απάντησή σας και µε τα νέα στοιχεία που
πλέον θα έχουµε, θα επανέλθω, οπότε πλέον τότε θα πούµε όλα
τα στοιχεία που κατ’ εµάς αξιολογούν δυσµενώς αυτή την περίοδο, δηλαδή, αυτό που έγινε αυτή την περίοδο.
Διότι θέλω να πω το εξής, κύριε Υφυπουργέ. Εάν ισχύουν αυτά
τα στοιχεία, η δική µας αξιολόγηση, η περίοδος αυτή από τις 4
Σεπτεµβρίου µέχρι την υπογραφή του µνηµονίου, αυτή η έντονη
επιθυµία, δραστηριότητα των εγχώριων φορέων να αγοράζουν
οµόλογα µαζικά, σε τέτοιο µεγάλο ποσοστό, χωρίς να υπάρχει ο
έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς τον έλεγχο αυτό, θυµίζει δύο προηγούµενες
περιόδους, όταν αγοράζονταν τα δοµηµένα οµόλογα µαζικά και
όταν την περίοδο 2000 η «ΔΕΚΑ» αγόραζε «σκληρά» χαρτιά του
δηµοσίου για να τιναχθεί η µπάνκα στον αέρα αµέσως µετά τις
εκλογές.
Είναι η αξιολόγηση η δική µου παρεµπίπτουσα, αφού συµφωνήσουµε στα στοιχεία τα οποία έχουµε. Όταν θα επανέλθουµε,
θα τα πούµε. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε συνάδελφε, θα προσπαθήσω να αποδώσω τι περίπου
µου είπατε. Σας ρώτησα: «Επικαλείστε το διάγραµµα 13;». Απαντήσατε: «Ναι». Σας είπα ότι το διάγραµµα 13 και το κείµενο που
συνοδεύει το διάγραµµα 13 δεν έχει την παραµικρή αναφορά και
θέλω σας παρακαλώ ακόµα και τώρα να µε διακόψετε και να µου
πείτε εάν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν µέσα στην ερώτησή σας
υπάρχουν κάπου µέσα σ’ αυτό το κείµενο.
Η απάντησή σας, απ’ ό,τι κατάλαβα, είναι: «Όχι, δεν υπάρχουν
µέσα στο κείµενο. Απλώς, εγώ διά της ενδοσκοπήσεως», όπως
είπατε «και οι συνεργάτες µου, που είναι ειδικοί, πήραν αυτό το
κείµενο, κοίταξαν τα χρώµατα, έκαναν µία εκτίµηση και µε βάση
την εκτίµηση της µεταβολής των διαφόρων τµηµάτων των γραµµών που υπάρχουν σ’ αυτό το κείµενο, έβγαλαν όλα αυτά τα συµπεράσµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε το τι έκαναν κάποιοι,
αν παίχθηκαν παιχνίδια κερδοσκοπίας σε βάρος των ελληνικών
οµολόγων, σε βάρος, ας πούµε, των τραπεζών, σε βάρος των
ασφαλιστικών ταµείων».
Αποδίδω σωστά αυτά τα οποία είπατε; Και νοµίζω…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Οι µπάρες είναι σαφείς. Οι µπάρες
αυτόν το λόγο έχουν.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας είπα
και πάλι, χωρίς να έχετε στοιχεία καταθέτετε µία ερώτηση και
περιµένετε από εµένα να επιβεβαιώσω όλα αυτά τα οποία καταθέτετε.
Λέω, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, προχωρήστε στην απάντησή σας, διότι εσείς θα απαντήσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να απαντήσω σε τι κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση του συναδέλφου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όταν
έρχεται ο συνάδελφος και µου λέει: Εγώ πήρα ένα διάγραµµα
και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν ρωτάτε εσείς. Απαντάτε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μα, δεν
ρωτάω. Πρέπει να ρωτήσω εάν καταλαβαίνω καλά, γιατί δεν
θέλω να προσβάλω το συνάδελφό µου. Δεν θέλω, ας πούµε, να
του δώσω µία απάντηση η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Από πότε παρεµβαίνει το Προεδρείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, κατ’αρχάς. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δικαιούµαι, όταν εσείς κάνετε
κάτι εκτός Κανονισµού, να κάνω παρέµβαση.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εποµένως, επειδή σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είµαστε πάρα πολύ
προσεκτικοί, όταν χρησιµοποιούµε στοιχεία, γι’ αυτό και σας ζήτησα στην πρωτολογία µου εάν έχετε κάποια στοιχεία τα οποία
επιβεβαιώνουν τα µεγέθη τα οποία επικαλείστε, να τα καταθέσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό ζητάω.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Προφανώς, δεν τα έχετε αυτά τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Τσούκαλη, µη
διακόπτετε παρακαλώ, εάν δεν σας καλύπτει ο Υπουργός. Σας
παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είπε να τον διακόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ε, λοιπόν, τι να κάνουµε τώρα; Καταργείτε και το Προεδρείο και τα πάντα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Προφανώς τα στοιχεία δεν τα έχετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εσείς τα έχετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτά ζητάω.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να σας
πω κάτι. Κάθε τρεις µήνες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μάλιστα. Με ερώτηση
και απάντηση µπορούµε να συνεχίσουµε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κάθε
τρεις µήνες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως γνωρίζετε,
εκδίδει ένα δελτίο αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος και λέει, βέβαια και ποια είναι η κατανοµή του δηµόσιου χρέους. Από εκεί
προκύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ποιος είναι ο διακρατητής.
Όµως και πάλι σας τονίζω κάτι πολύ απλό το οποίο, απ’ ό,τι
καταλαβαίνω, δεν θέλετε να το ακούσετε. Τι σας λέω; Όταν εµφανίζεται µία ελληνική τράπεζα να έχει στην κατοχή της οµόλογα, είναι κατ’ ανάγκην οµόλογα δικά της; Η τράπεζα λειτουργεί
και ως θεµατοφύλακας. Ένα µέρος από τα οµόλογα που έχει,
µπορεί να µην είναι καν δικά της, αλλά να είναι για λογαριασµό
των πελατών της και οι πελάτες της µπορεί να είναι ξένοι, µπορεί
να είναι και Έλληνες.

11207

Πάµε, λοιπόν και στην περίπτωση των ξένων τραπεζών. Το ίδιο
ισχύει. Όµως, πάµε και στην περίπτωση αυτή που σας είπα µε τα
ρέπος. Έχω ένα οµόλογο. Το δανείζεται κάποιος άλλος. Αυτό το
οµόλογο µπορεί να εµφανίζεται και σαν οµόλογο µιας ελληνικής
τράπεζας και σαν ένα οµόλογο µιας άλλης τράπεζας.
Εποµένως αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι κάνετε ένα πάρα
πολύ µεγάλο µεθοδολογικό λάθος, να προσπαθείτε να βγάλετε
συµπεράσµατα σαν και αυτά τα οποία βγάλατε, χρησιµοποιώντας απλώς αυτό το συγκεκριµένο διάγραµµα.
Αυτή είναι η απάντηση την οποία σας δίνω και σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας –
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2009/81/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας – Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Προγραµµατισµός συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας
1. Η έγκριση του συνολικού προγραµµατισµού των αναγκών
των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ) µέσα στο πλαίσιο της δοµής δυνάµεων, η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσµου (15ετούς) Προγράµµατος Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού, η κατάρτιση και επανεξέταση του Τριετούς Κυλιόµενου
Προγράµµατος Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών
Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων και η έγκριση της
ενεργοποίησης των επι µέρους υποπρογραµµάτων διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 (Α’ 167).
2. Με τη διαδικασία του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 µπορεί
να εντάσσονται επιπροσθέτως στο Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού και ταυτοχρόνως να ενεργοποιούνται υποπρογράµµατα
που είναι κατεπείγοντα ή κρίνονται αναγκαία για σοβαρούς αµυντικούς λόγους στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισµού του
Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος.
3. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου Μακροπρόθεσµου και του
πρώτου Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος, κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 72-75 του ν. 3883/2010, µε τη διαδικασία του άρθρου 76 του ίδιου νόµου µπορεί να ενεργοποιούνται
µεµονωµένα υποπρογράµµατα που κρίνονται αναγκαία για τον
επιχειρησιακό σχεδιασµό των Ενόπλων Δυνάµεων µετά από
γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο χρόνος
έναρξης της ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο
χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 3883/2010.
4. Στο εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.
3883/2010 οι λέξεις «µε τους τριετείς Κρατικούς Προϋπολογισµούς» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής».
5. Στα άρθρα 74 και 75 του ν. 3883/2010 η έννοια «Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάµεων» αντικαθίσταται µε την έννοια «Τριετές Κυλιόµενο
Πρόγραµµα Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντι-

κού Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων».
Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων
της Βουλής των Ελλήνων
1. Στο πλαίσιο των σχετικών ρυθµίσεων του Κανονισµού της
Βουλής, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στα άρθρα 72-75 του ν. 3883/2010 σχετικά µε την κατάρτιση και
ενεργοποίηση του Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος Προµηθειών και του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Πληρωµών
και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάµεων.
2. Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων των άρθρων 72-76 του ν.
3883/2010, η Επιτροπή:
α) ενηµερώνεται και διατυπώνει τη γνώµη της για όλα τα υποπρογράµµατα ανεξαρτήτως ποσού,
β) ενηµερώνεται, µια τουλάχιστον φορά σε κάθε τακτική σύνοδο για την εξέλιξη όλων των µείζονων εξοπλιστικών προγραµµάτων και τη συνολική εξέλιξη του Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος Προµηθειών και του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού.
3. Η Επιτροπή ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στο πλαίσιο των σχετικών ρυθµίσεων του Κανονισµού της Βουλής.
Άρθρο 3
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική
1. Για την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας
της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασµού και την επιχειρησιακή αυτονοµία των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για την
κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέµου, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση µίας
εγχώριας τεχνολογικής - βιοµηχανικής βάσης, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριµένους, στρατηγικούς τοµείς άµυνας και ασφάλειας. Η βάση
αυτή διασφαλίζει την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού των ΕΔ σε υλικά, αναλώσιµα, εξαρτήµατα,
υπηρεσίες άµεσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και την
εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε όλες τις περιπτώσεις, εγκαίρως και υπό κάθε περίσταση.
2. Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, καθώς και τα κατάλληλα
µέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται, στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής
Άµυνας και της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, από την
Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική, η οποία εγκρίνεται από
το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας),
µετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και γνώµη της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2.
Άρθρο 4
Συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)
1. Οι συµβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη συνάπτονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στο πλαίσιο της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης προµήθειας στρατιωτικού
εξοπλισµού, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 και αυτοτελώς, εάν η σύµβαση προµήθειας έχει συναφθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς πρόβλεψη για εν συνεχεία
υποστήριξη.
2. Οι συµβάσεις της παραγράφου 1 έχουν ως αντικείµενο ένα
ή περισσότερα από τα εξής: τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα
πυροµαχικά, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού,
την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθµιση.
3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα αρχή µπορεί είτε:
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α) να αποφασίσει την ταυτόχρονη σύναψη της σύµβασης εν
συνεχεία υποστήριξης µε τον ανάδοχο ή µε άλλον οικονοµικό
φορέα είτε
β) να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού ότι οι βασικοί όροι της σύµβασης εν συνεχεία
υποστήριξης ενσωµατώνονται στη σύµβαση προµήθειας και ότι
οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τα στοιχεία της ολοκληρωµένης πρότασης εν συνεχεία υποστήριξης
στην προσφορά τους, κατά την αξιολόγηση της οποίας συνεκτιµώνται τα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της πρότασης
εν συνεχεία υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει µε τον ανάδοχο σύµβαση
εν συνεχεία υποστήριξης µεταγενέστερα.
4. Σε κάθε σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαµβάνονται
υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την
ασφάλεια εφοδιασµού, καθώς και οι γενικές αρχές, τα µέτρα και
οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανικής Στρατηγικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 5
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας – Γενική Διεύθυνση
Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων
1. Οι συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα
της άµυνας συνάπτονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη
των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της άµυνας είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου
είτε εξαιρούνται από αυτό,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων της περίπτωσης α’, πλην της διενέργειας των παραλαβών,
γ) εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας τη συγκρότηση
των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 7, πλην
των επιτροπών παραλαβής,
δ) διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 107.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες των Γενικών Επιτελείων
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, τα Γενικά Επιτελεία έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) προσδιορίζουν και τεκµηριώνουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος Προµηθειών και του
Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Πληρωµών και Παραλαβών
των Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων,
β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράµµατος
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 76 του ν. 3883/2010,
γ) συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές,
δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 31,
ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού εξοπλισµού σε
εκτέλεση των συµβάσεων που έχουν συναφθεί,
στ) εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας τη συγκρότηση
των επιτροπών παραλαβής που προβλέπονται στο άρθρο 7,
ζ) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συµβάσεων υποστήριξης των
στρατιωτικών εξοπλισµών που χειρίζονται, σε όλες τις ενέργειες
που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισµός αυτός να είναι στο µέγιστο δυνατό βαθµό διαθέσιµος και λειτουργικός και µεριµνούν
ιδίως για την έγκαιρη παραγγελία ανταλλακτικών, πυροµαχικών
και υπηρεσιών συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές ζήτηµα,
ζητώντας εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρµόζουσες
ενέργειες και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες,
η) διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συµβάσεων έργων που προβλέπονται
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στον παρόντα νόµο και παρακολουθούν την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3433/2006 (Α’ 20) που
αφορούν στις Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάµεων στο εξωτερικό διατηρούνται σε ισχύ, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του ν. 3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας επιλύονται ζητήµατα καταφατικής ή αποφατικής σύγκρουσης αρµοδιοτήτων
µεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων.
Άρθρο 7
Συλλογικά όργανα
1. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 15, 16, 17 και 18 του ν. 3433/
2006 που αφορούν στα συλλογικά όργανα και τις αρµοδιότητες
που ασκούν, διατηρούνται σε ισχύ, στο µέτρο που δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του ν. 3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται κατά το µέρος που αναφέρονται σε Εγχώρια Βιοµηχανική
Συµµετοχή (ΕΒΣ), Ελληνική Προστιθέµενη Αξία (ΕΠΑ) και Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα (ΑΩ).
2. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών είναι αρµόδιες για
τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της άµυνας, είτε οι προµήθειες
και οι υπηρεσίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου είτε εξαιρούνται από αυτό.
3. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 90, αρµόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφυγών, η οποία είναι τριµελής ή πενταµελής και τα µέλη
της είναι διάφορα από τα µέλη των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.
3433/2006.
4. Στη ΓΔΑΕΕ συγκροτείται Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή
(ΚΓΕΠ), µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύνθεση της ΚΓΕΠ, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία της εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3433/2006.
Η ΚΓΕΠ γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για τα ζητήµατα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, στ’ και η’ της παραγράφου 5
του άρθρου 14 του ν. 3433/2006, καθώς και για τις περιπτώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα του ν. 3433/2006 που διατηρούνται
σε ισχύ µε τον παρόντα νόµο.
5. Οι επιτροπές των περιπτώσεων β’, ζ’ και η’ της παραγράφου
3 του άρθρου 13 του ν. 3433/2006, οι Κεντρικές Γνωµοδοτικές
Επιτροπές Προµηθειών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των
άρθρων 13 και 14 και οι Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές
Προµηθειών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του
ν. 3433/2006 εξακολουθούν να λειτουργούν µόνο για
συµβάσεις που έχουν συναφθεί ή διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά µε
τις κατηγορίες, τις αρµοδιότητες, τη συγκρότηση, τον τρόπο επιλογής των µελών και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων που
εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος νόµου. Η έκδοση του
προεδρικού αυτού διατάγµατος δεν συνιστά προϋπόθεση για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 8
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας
που εφαρµόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας που απασχολείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, επιτρέπονται επαφές µόνο µε τους νόµιµους εκπροσώπους των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε δια-
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δικασίες διαπραγµάτευσης για τη σύναψη συµβάσεων.
2. Για κάθε επαφή ενηµερώνεται προηγουµένως ο διευθυντής
της αρµόδιας υπηρεσίας και ο αρχηγός του κάθε γενικού επιτελείου ή ο γενικός διευθυντής της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
Μετά το πέρας της επαφής συντάσσεται ενηµερωτικό σηµείωµα
για τον αντίστοιχο φάκελο. Ανακοίνωση σχετικά µε κάθε επαφή
αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας την ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε.
3. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που απασχολείται µε κάθε είδους
σχέση εργασίας, να επιδιώκει ή να αποδέχεται, άµεσα ή έµµεσα,
οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα, κατά το χειρισµό
των υποθέσεων στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του,
ακόµη και εάν η πράξη τους δεν συνιστά έγκληµα.
4. Ενηµέρωση από εταιρίες για στρατιωτικό εξοπλισµό επιτρέπεται να γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας του τεχνικού διαλόγου
του άρθρου 31 ή στο πλαίσιο ηµερίδων ή ενηµερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για
την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριµένους τοµείς, καθώς και στο πλαίσιο συµµετοχής τους σε διεθνείς
εκθέσεις και συνέδρια.
5. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα, για το οποίο µπορεί να επιβληθούν οι εξής ποινές:
α) για το στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές κυρώσεις,
β) σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),
γ) σε προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ.
410/1988 (Α’ 191), εκτός εάν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο
λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας,
δ) σε δικηγόρους και το προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις κυρώσεις.
Άρθρο 9
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέµησης
της διαφθοράς που επιβάλλονται
στους οικονοµικούς φορείς
1. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς ή στους νόµιµους
εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης
και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον
τοµέα της άµυνας να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν οποιονδήποτε ενδιάµεσο, µεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης.
2. Οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 λαµβάνουν επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση µε τη σύµβαση
µόνο από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς συµβούλους.
3. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς της παραγράφου
1 ή στους νόµιµους εκπροσώπους τους να χρησιµοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόµοιους οικονοµικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή ή την κτήση νοµικής
προσωπικότητας, ως υπεργολάβους, προµηθευτές προϊόντων ή
παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως εξωχώριες
εταιρίες νοούνται τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που
έχουν την καταστατική ή την πραγµατική τους έδρα ή είναι εγκατεστηµένα σε κράτος µη συνεργάσιµο ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς κατά το άρθρο 51 Α του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α’ 151) και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων.
4. Οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 που συµµετέχουν
σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας, είτε
οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου είτε εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να γνωστο-

ποιούν στην αναθέτουσα αρχή κατάλογο µε τα στοιχεία κάθε
συµφωνίας που πρόκειται να συνάψουν ή έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, µε οποιονδήποτε προµηθευτή ή υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύµβουλο της παραγράφου 2, η
οποία σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, µετά τη
σύναψη της σύµβασης, τον κατάλογο του προηγούµενου εδαφίου µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη σύναψη ή τροποποίηση της
σχετικής συµφωνίας. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου
τρίτου, τη νοµική και φορολογική του εγκατάσταση και συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης. Η αναθέτουσα
αρχή δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά και να λαµβάνει από τους
οικονοµικούς φορείς της παραγράφου 1 και τους αναδόχους
οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων εντός προθεσµίας που τάσσει µε το αίτηµά της.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην αναθέτουσα
αρχή ακριβή αντίγραφα των συµβάσεων που συνάπτει µε υπεργολάβους, όταν, µε τη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής,
εκχωρεί στους υπεργολάβους δικαιώµατά του που απορρέουν
από τη σύµβαση που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή.
6. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς της παραγράφου
1 να απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή
εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας για χρονικό διάστηµα τριών τουλάχιστον ετών
µετά τη συνταξιοδότηση ή τη µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του.
7. Εάν οι ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύσουν αυτή την
παραβίαση µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παράβασης, να κηρύξει τον οικονοµικό φορέα έκπτωτο ή να
επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 20%, κατ’ ανώτατο
όριο, της οικονοµικής αξίας της σύµβασης που έχει συνάψει µε
την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, µπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούµενου
εδαφίου και επιπλέον αποκλεισµός από τις συµβάσεις του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών ετών. Εάν οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1
παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος
άρθρου, η παράβαση αυτή συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα υπό την έννοια της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4
του άρθρου 57.
8. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1
έως 6 ισχύουν, αν ο οικονοµικός φορέας ή ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονοµικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησιµοποιεί υπεργολάβους, για τους
υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων 1 έως 6 από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, οι κυρώσεις του άρθρου 7
επιβάλλονται στον οικονοµικό φορέα ή τον ανάδοχο.
Άρθρο 10
Ρήτρα ακεραιότητας
1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύµβασης ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της
οποίας οι οικονοµικοί φορείς ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι
οποίοι συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της
άµυνας, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν
της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. Η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει στα έγγραφα της σύµβασης ιδίως δεσµευτικές δηλώσεις ότι οι οικονοµικοί φορείς του προηγούµενου εδαφίου:
α) δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψή τους µέσω
των εγγράφων της σύµβασης και στο πλαίσιο της συµµετοχής
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τους, σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διαγωνισµών
και των συναντήσεων και διαπραγµατεύσεων, στις οποίες συµµετείχαν και έχουν δηµοσιοποιηθεί,
β) δεν πραγµατοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω χειραγώγησης των προσφορών είτε ατοµικώς είτε σε
συνεργασία µε τρίτους, κατά τα οριζόµενα στο δίκαιο του ανταγωνισµού (ν. 3959/2011, Α’ 93),
γ) δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και µετά τη λήξη της σύµβασης παράνοµες πληρωµές για
διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύµβαση και τη διαδικασία ανάθεσης,
δ) δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια
ή και µετά τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε
υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα σε υπαλλήλους ή µέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους,
συγγενείς σε ευθεία γραµµή µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος
και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιµοποίησαν ή
θα χρησιµοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά στα προαναφερόµενα πρόσωπα,
ε) δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και
µετά τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή έµµεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηµατικά ποσά και επιχορηγήσεις µε οποιαδήποτε µορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόµµατα,
κοµµατικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής κοµµάτων, Υπουργούς
ή Υφυπουργούς ή µετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης,
βουλευτές ή αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραµµή
µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, ούτε χρησιµοποίησαν ή θα χρησιµοποιήσουν τρίτα
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά στα προαναφερόµενα πρόσωπα.
2. Εάν οι οικονοµικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας:
α) αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης, σωρευτικά, έκπτωση του οικονοµικού φορέα, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισµός από τους
διαγωνισµούς και τις συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
τουλάχιστον για τρία έτη,
β) αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύµβασης, ποινική
ρήτρα ισόποση µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης και αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας τουλάχιστον για τρία έτη.
3. Οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να
συµπεριλάβουν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 75), µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,
στην οποία δηλώνουν ότι δεν παρέβησαν ως εκείνο το χρονικό
σηµείο κάποια από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 5 και
ότι έχουν ενηµερωθεί για την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων
της παραγράφου 2. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται
στη σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
4. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1
ισχύουν, αν ο οικονοµικός φορέας είναι κοινοπραξία, για όλα τα
µέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση
παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των προηγούµενων παραγράφων από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και, εφόσον δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση µέσα
σε τριάντα ηµέρες από την κοινοποίηση στον οικονοµικό φορέα
σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να κηρύξει τον οικονοµικό φορέα
έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 10%, κατ’
ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας της σύµβασης που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή.
5. Οι οικονοµικοί φορείς των παραγράφων 1 και 4 υποχρεούνται να επιβάλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και να
λαµβάνουν επανορθωτικά µέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει τις υποχρεώσεις
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που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11
Έλεγχος και επιθεώρηση των οικονοµικών φορέων
1. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται µε δικές της δαπάνες να
αναθέτει σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία την επιθεώρηση και
τον έλεγχο όλων των συµβατικών σχέσεων και πληρωµών των οικονοµικών φορέων ή των νόµιµων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας,
µε τους υπεργολάβους, προµηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση µε την ανατεθείσα σύµβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που κοινοποιείται σε
αυτούς.
2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 1, η αναθέτουσα
αρχή, µέσω της ελεγκτικής εταιρίας, δικαιούται να ελέγχει κάθε
έγγραφο και στοιχείο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, ανεξαρτήτως της
µορφής αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά και εµπορικά βιβλία και
την ηλεκτρονική αλληλογραφία των οικονοµικών φορέων της παραγράφου 1 και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, στην
έννοια του οικονοµικού φορέα εµπίπτουν και οι διοικητές, διευθύνοντες σύµβουλοι, διαχειριστές, εντεταλµένοι στη διοίκηση ή
τη διαχείριση, καθώς και το προσωπικό µε κάθε είδους σχέση
εργασίας, όπως και οι δικηγόροι µε πάγια αντιµισθία.
3. Οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να
διευκολύνουν τη διαδικασία του ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι
ελεγκτές της αναθέτουσας αρχής έχουν πλήρη και άµεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται
στην κατοχή ή τον έλεγχό τους.
4. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη διοίκηση των οικονοµικών φορέων της παραγράφου
1 σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα εµπίπτει στο αντικείµενο του
ελέγχου, όπως αναφορικά µε τις συναλλαγές των οικονοµικών
φορέων σε σχέση µε την ανατεθείσα σύµβαση.
5. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των οικονοµικών φορέων.
6. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε
τρίτο τις παραπάνω πληροφορίες, δεδοµένα και έγγραφα, χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του οικονοµικού φορέα,
εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
7. Εάν οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 αρνούνται,
παρεµποδίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο ή δυσχεραίνουν τον
έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
ιδίως εάν αρνούνται να επιδείξουν τα αιτούµενα βιβλία, στοιχεία
και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα ή να παράσχουν απαντήσεις σε ερωτήµατα των ελεγκτών,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει
τον οικονοµικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα
ποσού ίσου µε το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας
της σύµβασης που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, µπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά
οι κυρώσεις του προηγούµενου εδαφίου και επιπλέον αποκλεισµός από τις συµβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για
χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών ετών.
Άρθρο 12
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
και στη διοίκηση του οικονοµικού φορέα
1. Σε περίπτωση που η οικονοµική αξία της σύµβασης προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τοµέα της άµυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, είναι ίση ή ανώτερη του
ποσού των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εάν ο οικονοµικός φορέας ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του δεν είναι ατοµική επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της σύµβασης στην
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αναθέτουσα αρχή την ταυτότητα:
α) των δέκα µεγαλύτερων µετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων ψήφου στο κεφάλαιο του οικονοµικού
φορέα, καθώς και το ποσοστό της συµµετοχής αυτής,
β) των προσώπων που, αν και δεν περιλαµβάνονται στα πρόσωπα της περίπτωσης α’, ασκούν τον έλεγχο του οικονοµικού
φορέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, και
γ) των µελών των οργάνων της διοίκησης του οικονοµικού
φορέα µαζί µε το βιογραφικό σηµείωµα αυτών.
2. Οι οικονοµικοί φορείς της παραγράφου 1 γνωστοποιούν
στην αναθέτουσα αρχή, µετά τη σύναψη της σύµβασης, µέσα σε
δέκα εργάσιµες ηµέρες αφότου συντελεστεί, την απόκτηση ή εκχώρηση συµµετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες επιφέρουν
οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1. Η ίδια υποχρέωση ισχύει όταν φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο αποκτά ή παύει να έχει, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο
του αναδόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 3, και σε κάθε
περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, απορρόφησης, αλλαγής
νοµικής µορφής ή άλλου εταιρικού µετασχηµατισµού του αναδόχου.
3. Ως «έλεγχος», για το σκοπό εφαρµογής του παρόντος άρθρου, νοείται:
α) η κατοχή, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών εταιριών ή παρένθετων προσώπων, της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου
σε νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή άλλον οικονοµικό
φορέα, ή
β) το δικαίωµα ορισµού της πλειοψηφίας των προσώπων που
διοικούν το νοµικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων ή τον οικονοµικό φορέα, ή
γ) ο έλεγχος της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου ή της
διεξαγωγής των υποθέσεων του νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή τυχόν άλλου οικονοµικού φορέα µέσω γραπτών ή άλλων συµφωνιών.
4. Μέσα σε τρεις µήνες από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται:
α) Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συµµετοχή ή µεταβολή
ή εταιρικό µετασχηµατισµό, όταν πιθανολογεί ότι συντρέχουν
λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος και να ζητήσει από τον οικονοµικό φορέα τα κατά την κρίση της απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη προθεσµία
που δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες. Μετά την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου
συµφέροντος, να καταγγείλει τη σύµβαση. Η µη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων από τον ανάδοχο δίνει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να καταγγείλει,
άνευ ετέρου, τη σύµβαση.
β) Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συµµετοχή ή µεταβολή
ή εταιρικό µετασχηµατισµό, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν
λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος και να καταγγείλει τη σύµβαση.
Σε κάθε περίπτωση, λόγο δηµόσιου συµφέροντος συνιστά
ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα πρόσωπα που πραγµατοποίησαν τη
συµµετοχή ή ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, περιλαµβανοµένων
και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα
συµµετέχοντα νοµικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την οικονοµική βιωσιµότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την ορθή διαχείριση της υπό εκτέλεση σύµβασης
µέχρι την ολοκλήρωσή της ή να εξασφαλίσουν την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών που δυνητικά
θα µπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συµφέροντα ή εάν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί αµφιβολίες για τη νοµιµότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή την επάρκεια των οικονοµικών
πόρων των προσώπων που πραγµατοποίησαν τη συµµετοχή ή
ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, καθώς και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα τα πρόσωπα αυτά.
5. Η καταγγελία της σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 4
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και ισχύει
από την κοινοποίησή της στον οικονοµικό φορέα, όπως προβλέ-
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πει η σχετική σύµβαση. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον οικονοµικό φορέα κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών ετών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Η έκδοση
της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13
Προσυµβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Οι συµβάσεις που διέπονται από τον παρόντα νόµο υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 19
του π.δ. 774/1980 (Α’ 189), εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία
της σύµβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατοµµυρίου ευρώ
χωρίς ΦΠΑ. Από τον έλεγχο αυτόν εξαιρούνται οι συµβάσεις που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και θ’ του άρθρου
17.
2. Στον έλεγχο νοµιµότητας της παραγράφου 1 υπάγονται και
οι τροποποιητικές συµβάσεις που εµπίπτουν στις προϋποθέσεις
εφαρµογής της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια
σύµβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου των συµβάσεων
που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 17, το
Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των
στοιχείων του φακέλου, ο οποίος µετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου του επιστρέφεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 14
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η ρύθµιση των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας µε την
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 216).
Άρθρο 15
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι παρακάτω όροι
έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
(1) «αναθέτουσα αρχή»: οι αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο
2 παράγραφος 9 του π.δ. 60/2007 (Α’ 64) και οι αναθέτοντες φορείς κατά το άρθρο 3 του π.δ. 59/2007 (Α’ 63),
(2) «ανταγωνιστικός διάλογος»: διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στο
πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους
υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να εξευρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας
ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου µια σύµβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως
πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειµενικά
σε θέση να καθορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3
στοιχεία β’, γ’ και δ’, τα τεχνικά µέσα/διαδικασία, τα οποία θα
µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους της
ή δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νοµική ή
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χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου,
(3) «γραπτός-ή» ή «εγγράφως»: κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών που µπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία
να ανακοινωθεί το σύνολο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά
µέσα,
(4) «διαβαθµισµένες πληροφορίες»: οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, ασχέτως µορφής, φύσης ή τρόπου µετάδοσής του,
στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο συγκεκριµένης διαβάθµισης
ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύµφωνα µε τους νόµους, ρυθµίσεις ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί
προστασία από σφετερισµό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόµευση οποιασδήποτε άλλης µορφής,
(5) «διαδικασία µε διαπραγµάτευση»: διαδικασία στο πλαίσιο
της οποίας η αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονοµικούς φορείς
της επιλογής της και διαπραγµατεύεται µε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της σύµβασης,
(6) «έρευνα και ανάπτυξη»: όλες οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν βασική έρευνα, εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη, όπου η τελευταία µπορεί να περιλαµβάνει την
υλοποίηση έργων, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις
επιδόσεις νέας µεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον,
(7) «εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»:
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του Δηµοσίου ή κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει
αντίστοιχα την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά,
(8) «ευαίσθητος εξοπλισµός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: εξοπλισµός, έργα και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες
πληροφορίες,
(9) «ηλεκτρονική δηµοπρασία»: επαναληπτική διαδικασία που
βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων µειωµένων τιµών ή νέων αξιών ορισµένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόµησή τους
µε βάση µεθόδους αυτόµατης αξιολόγησης ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν
µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών δηµοπρασιών,
(10) «ηλεκτρονικό µέσο»: µέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό
εξοπλισµό επεξεργασίας, περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης και αποθήκευσης δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται,
διακινούνται και παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη µετάδοση, µε
ραδιοκύµατα, µε οπτικά ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα,
(11) «κλειστή διαδικασία»: η διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί
από την αναθέτουσα αρχή µπορούν να υποβάλουν προσφορά,
(12) «κεντρική αρχή προµηθειών»: µία αναθέτουσα αρχή κατά
το άρθρο 2 παράγραφος 9 του π.δ. 60/2007 ή ένας αναθέτων
φορέας κατά το άρθρο 3 του π.δ. 59/2007 ή µια ευρωπαϊκή δηµόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει
συµβάσεις ή συνάπτει συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή
υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς,
(13) «κυβέρνηση»: η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας,
(14) «κρίση»: οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος - µέλος ή σε
τρίτη χώρα, κατά την οποία συµβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός
που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων
της καθηµερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή περιορίζει σοβαρά
τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο
στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη µέτρων για τον εφοδιασµό του πληθυσµού µε τα προς το ζην κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν τέτοιο επιβλαβές γεγονός θεωρείται
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επικείµενο ένοπλες συγκρούσεις και πόλεµοι θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόµου,
(15) «κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις» (Common
Procurement Vocabulary, CPV): η ονοµατολογία αναφοράς που
εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 213/2008
(L 74),
(16) «κύκλος ζωής»: όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός
προϊόντος, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, βιοµηχανική ανάπτυξη,
παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισµός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική µέριµνα, κατάρτιση, δοκιµή, απόσυρση και διάθεση,
(17) «µη στρατιωτικές αγορές»: συµβάσεις που αφορούν την
προµήθεια µη στρατιωτικών προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών για
υλικοτεχνικούς σκοπούς και συνάπτονται σύµφωνα µε τους
όρους που προσδιορίζονται στο άρθρο 19,
(18) «οικονοµικός φορέας»: ένας εργολήπτης, προµηθευτής ή
πάροχος υπηρεσιών,
(19) «προσφέρων»: οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει
προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή µε διαπραγµάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου,
(20) «στρατιωτικός εξοπλισµός»: εξοπλισµός, ειδικά σχεδιασµένος ή προσαρµοσµένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο
οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, πυροµαχικό ή πολεµικό
υλικό,
(21) «σύµβαση»: σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς όπως εµφαίνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α’ του π.δ. 59/2007 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α’ του π.δ. 60/2007,
(22) «σύµβαση έργου»: σύµβαση που έχει ως αντικείµενο είτε
την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου
που αφορά µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
τµήµα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόµη την υλοποίηση, µε
οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες.
«έργο» είναι το αποτέλεσµα ενός συνόλου εργασιών οικοδοµικών
ή πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να καλύψει από µόνο του
µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία,
(23) «σύµβαση προµηθειών»: άλλη σύµβαση εκτός σύµβασης
έργου που έχει ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. σύµβαση η οποία έχει ως αντικείµενο
την προµήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεµπιπτόντως,
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται σύµβαση
προµηθειών,
(24) «σύµβαση υπηρεσιών»: σύµβαση, εκτός από σύµβαση
έργου ή προµηθειών, που έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται σύµβαση υπηρεσιών, εφόσον η
αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαµβάνει δραστηριότητες
που αναφέρονται στο τµήµα 45 του CPV που µόνο παρεµπιπτόντως έχουν σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης, θεωρείται σύµβαση υπηρεσιών,
(25) «συµφωνία-πλαίσιο»: συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ
µιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό
των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά
τις τιµές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόµενες ποσότητες,
(26) «συνδεδεµένη επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία
ο ανάδοχος της σύµβασης µπορεί να ασκεί, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος,
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω
ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη
διέπουν. η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση
έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα: κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν
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στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή µπορεί να διορίζει
περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης,
(27) «υποψήφιος»: οικονοµικός φορέας που έχει ζητήσει να
τύχει προσκλήσεως συµµετοχής σε διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο,
(28) «υπεργολαβία»: σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς µεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης
και έχει αντικείµενό της έργα, προµήθεια προϊόντων ή παροχή
υπηρεσιών.
Άρθρο 16
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη των άρθρων
36, 51, 52, 62 και 346 της ΣΛΕΕ στις συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και οι οποίες
έχουν ως αντικείµενο:
α) την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, στην έννοια του
οποίου περιλαµβάνονται τα µέρη, επι µέρους στοιχεία ή συναρµολογηµένα τµήµατα, κατασκευαστικά µέρη ή υποσυγκροτήµατα,
β) την προµήθεια ευαίσθητου εξοπλισµού, στην έννοια του
οποίου περιλαµβάνονται τα µέρη, επι µέρους στοιχεία ή συναρµολογηµένα τµήµατα, κατασκευαστικά µέρη ή υποσυγκροτήµατα,
γ) έργα, προµήθειες και υπηρεσίες που αφορούν άµεσα το
στρατιωτικό εξοπλισµό και τον ευαίσθητο εξοπλισµό για οποιαδήποτε στοιχεία του κύκλου ζωής τους,
δ) έργα και υπηρεσίες για ειδικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή
ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες.
2. Στον ειδικό τοµέα της µη στρατιωτικής ασφάλειας και ιδίως
για την εξυπηρέτηση αναγκών της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, ο παρών νόµος εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που αφορούν προµήθειες, έργα και υπηρεσίες που συνάπτονται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρµοδιότητες
επί θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόµου στον τοµέα της ασφάλειας και ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την προσαρµογή του παρόντος νόµου
στον τοµέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
4. Στις συµβάσεις έργων και µελετών-τεχνικών υπηρεσιών του
παρόντος νόµου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι γενικές διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων έργων και µελετών-τεχνικών
υπηρεσιών, καθώς και το π.δ. 378/1987 (Α’ 168).
Άρθρο 17
(άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Εξαιρέσεις
Ο παρών νόµος πλην του πρώτου Μέρους δεν εφαρµόζεται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις συµβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς
κανόνες δυνάµει διεθνούς συµφωνίας ή διακανονισµού που έχει
συναφθεί µεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών - µελών και µιας
ή περισσοτέρων τρίτων χωρών,
β) στις συµβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς
κανόνες δυνάµει συναφθείσας διεθνούς συµφωνίας ή διακανονισµού που συνδέεται µε τη στάθµευση στρατευµάτων και
αφορά επιχειρήσεις κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας,
γ) στις συµβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς
κανόνες διεθνούς οργανισµού, που αγοράζει για δικό του σκοπό

ή σε συµβάσεις που πρέπει να αναθέσει κράτος - µέλος σύµφωνα µε τους ως άνω κανόνες,
δ) στις συµβάσεις για τις οποίες η εφαρµογή των διατάξεων
του νόµου θα υποχρέωνε την Ελλάδα να παράσχει πληροφορίες,
η αποκάλυψη των οποίων θεωρεί ότι είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας της,
ε) στις συµβάσεις για σκοπούς δραστηριοτήτων συλλογής
πληροφοριών,
στ) στις συµβάσεις που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας βάσει έρευνας και ανάπτυξης, που εκτελείται
από κοινού από τουλάχιστον δύο κράτη - µέλη για την ανάπτυξη
νέου προϊόντος και, κατά περίπτωση, τις µεταγενέστερες φάσεις
για όλα ή µέρη του κύκλου ζωής του προϊόντος αυτού µόλις
ολοκληρωθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ κρατών - µελών µόνο, τα κράτη - µέλη αναφέρουν στην Επιτροπή το
ποσοστό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση µε το
συνολικό κόστος του προγράµµατος, τη συµφωνία επιµερισµού
του κόστους, καθώς και το προβλεπόµενο ποσοστό αγορών ανά
κράτος - µέλος, εάν υπάρχουν,
ζ) στις συµβάσεις που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα, περιλαµβανοµένων των µη στρατιωτικών αγορών που διενεργούνται
όταν δυνάµεις αναπτύσσονται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων απαιτούν οι συµβάσεις αυτές να συναφθούν µε οικονοµικούς φορείς που
βρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων,
η) στις συµβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείµενο την
κτήση ή τη µίσθωση, µε οποιαδήποτε χρηµατοδοτικά µέσα, γης,
υφιστάµενων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν άλλα δικαιώµατα επί αυτών,
θ) στις συµβάσεις που ανατίθενται από µια κυβέρνηση σε άλλη
κυβέρνηση σχετικά µε:
αα) την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού ή ευαίσθητου
εξοπλισµού,
ββ) έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε τέτοιο εξοπλισµό ή,
γγ) έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή
ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες,
ι) στις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,
ια) στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εκτός των υπηρεσιών
ασφάλισης,
ιβ) στις συµβάσεις εργασίας,
ιγ) στις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα
οφέλη των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα
αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της,
εφόσον η αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται
εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 18
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
Χρήση εξαιρέσεων
Οι κανόνες, διαδικασίες, προγράµµατα, συµφωνίες, διακανονισµοί ή συµβάσεις των οποίων µνεία γίνεται στο άρθρο 17 δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παράκαµψη των
διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 19
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Μικτές συµβάσεις
1. Σύµβαση µε αντικείµενο έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και εν µέρει
στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 59/2007 ή του π.δ. 60/2007 ή
άλλων διατάξεων περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ανατίθεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, υπό τον όρο ότι η ανάθεση
µίας ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
2. Η ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο έργα, προµήθειες ή
υπηρεσίες, µέρος της οποίας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου, το δε άλλο µέρος της δεν εµπίπτει στον παρόντα νόµο ούτε στο π.δ. 59/2007 ή στο π.δ. 60/2007 ή σε άλλες
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διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, δεν υπόκειται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου, υπό τον όρο ότι η ανάθεση
µίας ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
3. Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύµβασης δεν µπορεί πάντως
να λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση των συµβάσεων από την
εφαρµογή του παρόντος νόµου ή του π.δ. 59/2007 ή του π.δ.
60/2007 ή άλλων διατάξεων περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 20
(άρθρο 4 της Οδηγίας)
Αρχές που διέπουν τη σύναψη συµβάσεων
Η αναθέτουσα αρχή αντιµετωπίζει τους οικονοµικούς φορείς
ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί µε διαφάνεια.
Άρθρο 21
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
Οικονοµικοί φορείς – Δικαιούµενοι συµµετοχής
1. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να
αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά
είτε νοµικά πρόσωπα, κατά την ελληνική νοµοθεσία.
2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιτρέπει σε οικονοµικούς
φορείς από τρίτες χώρες που έχουν, δυνάµει της νοµοθεσίας
του κράτους εγκατάστασής τους, το δικαίωµα να διενεργούν τη
συγκεκριµένη παροχή, να συµµετέχουν σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου µνεία στα έγγραφα
της σύµβασης.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς
και συµβάσεων προµηθειών που περιλαµβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν
να ζητείται από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων, τα οποία
επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης.
4. Οι κοινοπραξίες µπορούν να υποβάλλουν προσφορές ή να
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς
ή µιας αίτησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί να
απαιτεί από τις κοινοπραξίες να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν
να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν
της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 22
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
Υποχρεώσεις εχεµύθειας των αναθετουσών αρχών
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, ιδίως
εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 48 παράγραφος 2 και στο άρθρο 53, και σύµφωνα προς
το ελληνικό δίκαιο, ιδιαίτερα τη νοµοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενηµέρωση και µε την επιφύλαξη κεκτηµένων µέσω
σύµβασης δικαιωµάτων, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και
τις οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 23
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
Προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλει στους οικονοµικούς
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φορείς απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των διαβαθµισµένων πληροφοριών, τις οποίες κοινοποιούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάθεσης της σύµβασης. Μπορεί επίσης να απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς
να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των υπεργολάβων τους στις
απαιτήσεις αυτές.
Άρθρο 24
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
Χρηµατικά όρια
Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις συµβάσεις των οποίων η
εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα
όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1177/2009 (L
314) και αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 68 της Οδηγίας
2009/81/ΕΚ.
Άρθρο 25
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας
των συµβάσεων και των συµφωνιών-πλαίσιο
1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, εκτιµώµενο
από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισµό αυτόν λαµβάνεται
υπόψη το εκτιµώµενο συνολικό ποσό, περιλαµβανοµένου κάθε
τυχόν δικαιώµατος προαιρέσεως ή ενδεχόµενων παρατάσεων
της σύµβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει χρηµατικά
βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψήφιους ή προσφέροντες, τα λαµβάνει υπόψη της κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να ισχύει τη στιγµή της αποστολής
της προκήρυξης του διαγωνισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο
49 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή κατά την οποία η αναθέτουσα
αρχή κινεί τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
3. Κανένα σχέδιο έργου ή σχέδιο αγοράς προτεινόµενης συγκεκριµένης ποσότητας προµηθειών ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατµηθεί µε σκοπό τη δηµιουργία κατ’ ουσίαν
πανοµοιότυπων χωριστών µερικών συµβάσεων ή διαφορετικά να
υποδιαιρεθεί µε σκοπό να αποφευχθεί η επί αυτού εφαρµογή του
παρόντος.
4. Για τις συµβάσεις έργων, κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας λαµβάνεται υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και η
συνολική εκτιµώµενη αξία των αναγκαίων προµηθειών για την
εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη
από την αναθέτουσα αρχή.
5. Όταν ένα προτεινόµενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη
αξία όλων των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο
άρθρο 24, το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στη σύναψη της σύµβασης για κάθε τµήµα. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
παρεκκλίνει από την εφαρµογή του παρόντος για τµήµατα των
οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80.000
ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000 ευρώ για τα έργα και
εφόσον το συνολικό ποσό των εν λόγω τµηµάτων δεν υπερβαίνει
το 20% της αξίας του συνόλου των τµηµάτων.
Όταν ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην απόκτηση οµοιογενών
προµηθειών µπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική
εκτιµώµενη αξία όλων των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των
τµηµάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24, το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στη σύναψη
της σύµβασης για κάθε τµήµα. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρµογή του παρόντος για τµήµατα
των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των
80.000 ευρώ και εφόσον το συνολικό ποσό των εν λόγω τµηµάτων δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των τµηµάτων.
6. Για τις συµβάσεις προµηθειών που έχουν ως αντικείµενο τη
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χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση
προϊόντων, η αξία που λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι η εξής:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η
διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη των δώδεκα µηνών, η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η
διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες, η
συνολική αξία της σύµβασης στην οποία περιλαµβάνεται η εκτιµώµενη υπολειπόµενη αξία,
β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση συµβάσεων των οποίων η διάρκεια δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί σαράντα οκτώ.
7. Όταν πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών οι
οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να
ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης:
α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ίδιου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες ή κατά το προηγούµενο οικονοµικό
έτος, αναπροσαρµοσµένη, εάν είναι δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς την ποσότητα ή
την αξία τους κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών που έπονται
της αρχικής σύµβασης
β) είτε η συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών που έπονται της
πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες.
Η επιλογή της µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης
αξίας µιας σύµβασης δεν µπορεί να γίνεται µε πρόθεση την αποφυγή της εφαρµογής του παρόντος νόµου.
8. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαµβάνεται ως
βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, η εξής:
α) για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
αα) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και
οι άλλοι τρόποι αµοιβής,
ββ) συµβάσεις για την εκπόνηση µελέτης: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες και άλλοι τρόποι αµοιβής,
β) για τις συµβάσεις υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρεται
συνολική τιµή:
αα) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από σαράντα οκτώ
µήνες: η συνολική εκτιµώµενη αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της
σύµβασης,
ββ) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας
µεγαλύτερης των σαράντα οκτώ µηνών: η µηνιαία αξία πολλαπλασιασµένη επί σαράντα οκτώ.
9. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, του συνόλου
των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της
συµφωνίας-πλαίσιο.
Άρθρο 26
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Κεντρική Αρχή Προµηθειών
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες από ή µέσω κεντρικών αρχών προµηθειών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που αγοράζουν έργα, υπηρεσίες ή
προµήθειες από ή µέσω κεντρικών αρχών προµηθειών, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 περίπτωση 12, θεωρείται
ότι έχουν τηρήσει τον παρόντα νόµο εφόσον:
α) είτε τον έχει τηρήσει η κεντρική αρχή προµηθειών
β) είτε, όταν η κεντρική αρχή προµηθειών δεν είναι αναθέτουσα αρχή, οι κανόνες ανάθεσης σύµβασης τους οποίους
εφαρµόζει συµµορφώνονται προς όλες τις διατάξεις του παρόντος νόµου και οι συµβάσεις που συνάπτονται µπορεί να υπόκεινται σε αποτελεσµατικές διαδικασίες προσφυγής, συγκρίσιµες
προς εκείνες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ι’ του δεύτερου
Μέρους.

Άρθρο 27
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
Συµβάσεις ανατιθέµενες σε προστατευόµενα
εργαστήρια
1. Μπορεί να παραχωρείται κατ' αποκλειστικότητα σε προστατευόµενα εργαστήρια το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων ή να εκτελούνται οι συµβάσεις αυτές στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης, όταν η
πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων εργαζόµενων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των
ειδικών αναγκών τους, δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες.
2. Η προκήρυξη διαγωνισµού κάνει µνεία της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 28
(άρθρα 15-17 της Οδηγίας)
Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις υπηρεσιών
1. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι συνάπτονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 29 έως 72.
2. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ συνάπτονται αποκλειστικά σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 48 παράγραφος 2.
3. Οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται ταυτόχρονα στα Παραρτήµατα I και ΙΙ, συνάπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 έως 72, όταν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήµατος I υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών
του Παραρτήµατος ΙΙ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύµβαση
συνάπτεται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 48 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 29
Έγγραφα της σύµβασης
1. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν:
α) τις «προκηρύξεις» που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 47 έως 50,
β) τη «διακήρυξη» του διαγωνισµού, η οποία περιλαµβάνει
όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για
την ασφάλεια εφοδιασµού, ασφάλεια πληροφοριών και υπεργολαβία και
γ) τη σύµβαση και τα τυχόν παραρτήµατα που προσαρτώνται
σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είναι δυνατόν
να δηµοσιεύονται υποδείγµατα εγγράφων της σύµβασης, µε δεσµευτικό ή µη χαρακτήρα, τα οποία µπορούν να περιλαµβάνουν
τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής – προεπιλογής και ανάθεσης, καθώς και τους
συντελεστές βαρύτητας αυτών, το είδος και τον τύπο των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και κατακύρωσης, τη διαδικασία,
το χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους, τη διαδικασία ελέγχου
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών, τον τρόπο σύνταξης, υποβολής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, το σχέδιο σύµβασης και τα τυχόν παραρτήµατα αυτής και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών,
όπως ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, περιλαµβάνονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν την πρό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΔ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2011

σβαση των προσφερόντων στο διαγωνισµό µε ίσους όρους και
να µην έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων
φραγµών στο άνοιγµα των συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Με την επιφύλαξη είτε υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων (περιλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε την ασφάλεια προϊόντος) είτε των τεχνικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει
να πληροί η Ελλάδα δυνάµει διεθνών συµφωνιών τυποποίησης,
ώστε να εγγυάται τη διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τις
εν λόγω συµφωνίες και υπό τον όρο ότι αυτές είναι συµβατές
προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται:
α) είτε µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και κατά σειρά προτίµησης:
αα) στα εθνικά µη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων,
ββ) στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
γγ) στις κοινές µη στρατιωτικές τεχνικές προδιαγραφές,
δδ) στα εθνικά µη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά των διεθνών προτύπων,
εε) σε άλλα διεθνή µη στρατιωτικά πρότυπα,
στστ) σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που εκπονούνται
από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης ή, εφόσον
αυτά δεν υπάρχουν, σε άλλα εθνικά µη στρατιωτικά πρότυπα,
στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της
εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των προϊόντων,
ζζ) σε µη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από
τη βιοµηχανία και αναγνωρίζονται ευρέως από αυτήν ή
ηη) στα εθνικά «πρότυπα αµυντικού εξοπλισµού» που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3 και προδιαγραφές αµυντικού
υλικού παρόµοιες µε εκείνα τα πρότυπα.
Κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο»,
β) είτε µε όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, οι
οποίοι µπορούν να περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υπό τον όρο ότι οι παράµετροι αυτές είναι αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στην αναθέτουσα αρχή
να αναθέτει τη σύµβαση,
γ) είτε µε αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις
που αναφέρονται στην περίπτωση β’, παραπέµποντας, ως τεκµήριο της συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
περίπτωση α’
δ) είτε µε παραποµπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται
στην περίπτωση α’ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β’ για ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας παραποµπής στις προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 3
περίπτωση α’, δεν µπορεί να απορρίψει µια προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν
τηρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον
ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που
ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και µε κάθε πρόσφορο µέσο,
ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν ισοδύναµα τις απαιτήσεις
που ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Κατάλληλο µέσο µπορεί
να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών που έχει συντάξει αναγνωρισµένος οργανισµός.
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 να καθορίζει προδιαγραφές από
άποψη επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν µπορεί να
απορρίπτει προσφορά που πληροί εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική
έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό
πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό
τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που η ίδια έχει ορίσει. Ο
προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του,
κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι τα έργα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουρ-
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γικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Κατάλληλο
µέσο µπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή
έκθεση δοκιµών που έχει συντάξει αναγνωρισµένος οργανισµός.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά µε όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων,
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β’, µπορεί να
χρησιµοποιεί τις λεπτοµερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τµήµατα των λεπτοµερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήµατα ή από
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήµα, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) είναι ενδεδειγµένες για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των προµηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης,
β) οι απαιτήσεις του σήµατος έχουν διαµορφωθεί µε βάση επιστηµονικά στοιχεία,
γ) τα οικολογικά σήµατα εγκρίνονται µε διαδικασία στην οποία
έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως
οι κυβερνητικοί οργανισµοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές,
οι διανοµείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και
δ) είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήµα τεκµαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται κάθε άλλο κατάλληλο
αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών που έχει συντάξει αναγνωρισµένος οργανισµός.
7. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αναγνωρισµένοι οργανισµοί είναι τα εργαστήρια δοκιµών και βαθµονόµησης, καθώς
και οι οργανισµοί επιθεώρησης και πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα εφαρµοστέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναθέτουσα
αρχή δέχεται πιστοποιητικά από οργανισµούς αναγνωρισµένους
σε άλλα κράτη - µέλη.
8. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης,
οι τεχνικές προδιαγραφές δεν µπορούν να περιέχουν µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής ή εµπορικού σήµατος ή διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή
τύπου ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν
ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται,
κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4. Η εν λόγω µνεία συνοδεύεται από τη µνεία «ή ισοδύναµο».
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται: α) για στρατιωτικό
εξοπλισµό µείζονος οικονοµικής αξίας [άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ] από τα Ανώτατα Συµβούλια των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, β) για τον υπόλοιπο στρατιωτικό
εξοπλισµό, από τα αρµόδια Γενικά Επιτελεία, γ) για κοινό στα
τρία Γενικά Επιτελεία στρατιωτικό εξοπλισµό, από το Γενικό Επιτελείο στο οποίο ανατίθεται από το ΓΕΕΘΑ ο συντονισµός και η
εκτέλεση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή τυποποίηση και διακλαδικότητα µε ενοποιηµένες
προδιαγραφές για κοινά χρησιµοποιούµενα υλικά και η ορθή κωδικοποίηση - ταξινόµηση όλων των υπό προµήθεια υλικών, υπηρεσιών και έργων.
Άρθρο 31
Τεχνικός διάλογος
1. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης µιας σύµβασης που συνάπτεται στον τοµέα της άµυνας, είτε εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου είτε εξαιρείται από αυτό,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά την κρίση της, µέσω της διαδικασίας του τεχνικού διαλόγου, να διαβουλεύεται µε οικονοµικούς
φορείς, µε στόχο τη συλλογή πληροφοριών και συµβουλών επί
ζητηµάτων που κρίνει ουσιώδη για τον καθορισµό των τεχνικών
πτυχών της σύµβασης στα έγγραφα της σύµβασης, όπως ιδίως
για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών της σύµβασης,
υπό τον όρο ότι οι συµβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσµα
τη νόθευση του ανταγωνισµού.
2. Ο τεχνικός διάλογος διεξάγεται βάσει ειδικής πρόσκλησης
για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων που
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αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, µέσο του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η
δαπάνη των τυχόν δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο
δηµοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συµβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου
17, η ειδική πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
3. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας
αρχής, το αντικείµενο της σύµβασης, τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται
περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο
πληροφοριακό στοιχείο σχετικό µε τη σύµβαση που προτίθεται
να συνάψει η αναθέτουσα αρχή.
4. Ο τεχνικός διάλογος διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες
και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, όταν πρόκειται για συµβάσεις που
προβλέπονται στις περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 17. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, ιδίως σε περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας ή ιδιαίτερα σύνθετου αντικειµένου. Μετά τη
λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση του τεχνικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα σχόλια που υποβλήθηκαν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται λεπτοµερειακά και τεχνικά ζητήµατα σχετικά µε τη διενέργεια του
τεχνικού διαλόγου. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά
προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 32
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
Εναλλακτικές προσφορές
1. Όταν η ανάθεση γίνεται µε βάση το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να επιτρέπει στους προσφέροντες να υποβάλλουν
εναλλακτικές προσφορές.
2. Η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει στα έγγραφα της σύµβασης εάν επιτρέπει τις εναλλακτικές προσφορές. Αν δεν υπάρχει
σχετική επισήµανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
3. Η αναθέτουσα αρχή που επιτρέπει τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης τις ελάχιστες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω προσφορών.
Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
4. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή που έχει επιτρέψει την
υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν δύναται να απορρίπτει
µια εναλλακτική προσφορά µε µοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών και όχι σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη
σύµβασης προµηθειών αντί σύµβασης υπηρεσιών.
Άρθρο 33
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι οι
όροι αυτοί είναι συµβατοί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ότι επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι όροι αυτοί
µπορούν ιδίως να αφορούν την υπεργολαβία ή να αποσκοπούν
στην ασφάλεια των διαβαθµισµένων πληροφοριών και την ασφάλεια του εφοδιασµού που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε τα άρθρα 34, 35 και 36 ή στο να ληφθούν υπόψη

περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παράµετροι.
Άρθρο 34
(άρθρο 21 της Οδηγίας)
Υπεργολαβία
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, ο ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τους υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει για
την εκτέλεση της κύριας σύµβασης. Δεν επιτρέπεται να υποχρεωθεί από την αναθέτουσα αρχή να προβεί σε διακρίσεις κατά δυνητικών υπεργολάβων µε βάση την εθνικότητα των τελευταίων.
2. Η αναθέτουσα αρχή, µε ρητό όρο που περιλαµβάνεται στα
έγγραφα της σύµβασης, ζητεί από τον υποψήφιο ή τον προσφέροντα να αναφέρει στην αίτηση συµµετοχής ή στην προσφορά
του:
α) το τµήµα / τα τµήµατα της σύµβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
β) τους τυχόν προτεινόµενους υπεργολάβους,
γ) το αντικείµενο της υπεργολαβίας για την οποία προτείνονται
οι υπεργολάβοι.
Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης αναφέρονται υποχρεωτικά οι τυχόν λόγοι αποκλεισµού και οι ελάχιστες
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας των
προτεινόµενων υπεργολάβων, καθώς και τα απαιτούµενα προς
απόδειξη των ανωτέρω δικαιολογητικά.
3. Η αναθέτουσα αρχή, µε ρητό όρο που περιλαµβάνεται στα
έγγραφα της σύµβασης, ζητεί από τον ανάδοχο να αναφέρει
οποιαδήποτε αλλαγή ανακύπτει σε επίπεδο υπεργολάβων κατά
την εκτέλεση της σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απορρίπτει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο προσφέρων στο στάδιο της διαδικασίας σύναψης της κύριας σύµβασης ή ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση
της σύµβασης. Η απόρριψη αυτή επιτρέπεται να βασίζεται µόνον
σε λόγους αποκλεισµού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
εφαρµόζονται για την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια
σύµβαση. Εάν η αναθέτουσα αρχή απορρίψει έναν υπεργολάβο,
πρέπει να προσκοµίσει γραπτή αιτιολόγηση στον προσφέροντα
ή στον ανάδοχο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος υπεργολάβος πρέπει να απορριφθεί.
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο να
εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 72 στο σύνολο ή
τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους. Η υπεργολαβική ανάθεση συµβάσεων
σε τρίτους µπορεί να λάβει τη µορφή ενός ή περισσότερων από
τους ακόλουθους ειδικούς όρους:
α) 1ος ειδικός όρος: Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά
του ποιο ποσοστό και ποια τµήµατα της σύµβασης θα αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους και η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
επιβάλει στον ανάδοχο να αναθέσει το σύνολο ή κάποια από
αυτά µε διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 69 έως 72.
β) 2ος ειδικός όρος: Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα
της σύµβασης ποιο ποσοστό της σύµβασης θα ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και ο ανάδοχος επιλέγει τις συµβάσεις υπεργολαβίας που αντιστοιχούν
στο καθορισθέν ποσοστό. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί
από τους προσφέροντες να προσδιορίσουν στην προσφορά
τους ποια τµήµατα της σύµβασης προτίθενται να αναθέσουν
υπεργολαβικά. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται είτε ως σταθερή
τιµή είτε µε τη µορφή κλίµακας τιµών που περιλαµβάνει ελάχιστο
και µέγιστο ποσοστό. Το µέγιστο ποσοστό των συµβάσεων υπεργολαβίας που µπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο να συνάψει
µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το
30% της αξίας της σύµβασης και είναι ανάλογο του αντικειµένου
και της αξίας της σύµβασης και της φύσης του βιοµηχανικού
τοµέα που εµπλέκεται, περιλαµβανοµένων του επιπέδου του
ανταγωνισµού στην αγορά εκείνη και των σχετικών τεχνικών δυνατοτήτων της βιοµηχανικής βάσης. Οποιοδήποτε ποσοστό
υπεργολαβίας εµπίπτει στην κλίµακα τιµών που υποδεικνύεται
από την αναθέτουσα αρχή, θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση
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υπεργολαβίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Ο ανάδοχος αναθέτει τα τµήµατα της σύµβασης που επέλεξε να αναθέσει υπεργολαβικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στα
άρθρα 69 έως 72.
γ) 3ος ειδικός όρος: Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
κάνει χρήση του 2ου ειδικού όρου υπεργολαβίας, µπορεί να επιτρέπει στους προσφέροντες να προτείνουν να ανατεθεί µε υπεργολαβία ποσοστό της συνολικής αξίας της σύµβασης που
υπερβαίνει το απαιτούµενο από την αναθέτουσα αρχή ελάχιστο
ποσοστό. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες να προσδιορίσουν ποια τµήµατα της σύµβασης προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά πέραν του απαιτούµενου
ελάχιστου ποσοστού, καθώς και τους υπεργολάβους που έχουν
ήδη ορίσει. Ο ανάδοχος αναθέτει τα τµήµατα της σύµβασης που
επέλεξε να αναθέσει υπεργολαβικά σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ορίζονται στα άρθρα 69 έως 72.
6. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µε τους υπεργολάβους ευθύνη του
αναδόχου έναντι της αναθέτουσας αρχής για πλήρη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρια σύµβαση.
Άρθρο 35
(άρθρο 22 της Οδηγίας)
Ασφάλεια πληροφοριών
1. Όταν πρόκειται για συµβάσεις που απαιτούν ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει στα έγγραφα της σύµβασης όλα τα αναγκαία µέτρα και
απαιτήσεις για την απαιτούµενη ασφάλεια των εν λόγω πληροφοριών. Προς το σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
απαιτήσει η προσφορά να περιλαµβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος και των υπεργολάβων που έχουν ορισθεί ότι θα διασφαλίσουν δεόντως την εµπιστευτικότητα των διαβαθµισµένων πληροφοριών που έχουν στην
κατοχή τους ή οι οποίες θα υποπέσουν στην αντίληψή τους κατά
τη διάρκεια της σύµβασης και µετά τον τερµατισµό ή την ολοκλήρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,
β) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη δέσµευση που προβλέπεται στην περίπτωση α’ από άλλους υπεργολάβους στους οποίους θα αναθέσει υπεργολαβία κατά την
υλοποίηση της σύµβασης,
γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τους υπεργολάβους που
έχουν ήδη ορισθεί, οι οποίες να επιτρέπουν στην αναθέτουσα
αρχή να διαπιστώσει για καθέναν από αυτούς αν διαθέτει τις
απαιτούµενες δυνατότητες, προκειµένου να προστατευθεί δεόντως η εµπιστευτικότητα των διαβαθµισµένων πληροφοριών στις
οποίες έχουν πρόσβαση ή τις οποίες θα κληθούν να παράσχουν
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υπεργολαβίας τις οποίες θα
ασκήσουν,
δ) δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος να παράσχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση γ’ για τους νέους
υπεργολάβους πριν την ανάθεση υπεργολαβίας σε αυτούς.
2. Τα µέτρα και οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
εθνικής νοµοθεσίας για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως δε τις
διατάξεις του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ) του
ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ που κυρώθηκε µε τη µε αριθµό Φ.120/11/143542/
Σ.2016/26.6.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (Β’
1369) και του Εθνικού Κανονισµού Βιοµηχανικής Ασφαλείας
(ΕΚΒΑ) της ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, που εγκρίθηκε µε τη µε αριθµό
Φ.120/1/136775/Σ.486/14.2.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (Β’ 338) ή προς τις τυχόν ειδικές διατάξεις περί
ασφάλειας πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε διµερείς και
διεθνείς συµφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα. Διαπιστεύσεις ασφαλείας σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θεωρούνται κατ’ αρχάς ισότιµες µε εκείνες που εκδίδονται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να διενεργήσει και να
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λάβει υπόψη του περαιτέρω έρευνες µε δική του πρωτοβουλία,
εάν θεωρηθεί αναγκαίο.
Άρθρο 36
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
Ασφάλεια εφοδιασµού
1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει στα έγγραφα της σύµβασης τις απαιτήσεις της που επιτρέπουν την ασφάλεια του εφοδιασµού. Προς το σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
απαιτήσει η προσφορά να περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Πιστοποίηση ή τεκµηρίωση που παρέχει στην αναθέτουσα
αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη µεταφορά
και τη διαµετακόµιση των εµπορευµάτων που συνδέονται µε τη
σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε συµπληρωµατικής τεκµηρίωσης που παρέχεται από το ενδιαφερόµενο κράτος
- µέλος ή τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη.
Η πιστοποίηση ή η τεκµηρίωση του προηγούµενου εδαφίου
µπορεί να περιλαµβάνει ιδίως:
αα) κατάλογο µε όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και
τους περιορισµούς σχετικά µε τη µεταφορά - διαµετακόµιση των
υπό προµήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστηµάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες
χώρες,
ββ) αρχείο τυχόν παλαιότερων µεταφορών παρεµφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες,
γγ) κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει µε οποιονδήποτε
τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές
αρχές και υπηρεσίες.
β) Μνεία κάθε τυχόν περιορισµού ή δέσµευσης που θα επιβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όσον αφορά αποκάλυψη, µεταφορά
ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσµάτων αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να
προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων
ασφαλείας.
γ) Πιστοποίηση ή τεκµηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασµού του προσφέροντος θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις
διευκρινιζόµενες στα έγγραφα της σύµβασης απαιτήσεις της
αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού
και δέσµευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην
αλυσίδα εφοδιασµού κατά την εκτέλεση της σύµβασης δεν θα
επηρεάσουν δυσµενώς τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις
αυτές. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήµατος του προσφέροντος, µπορεί να του ζητηθεί να χρησιµοποιήσει υπεργολάβους και µεταφορείς από
συµµαχικές χώρες και να αποφύγει υπεργολάβους από χώρες
στις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς που επιβάλει περιορισµούς
στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισµού.
δ) Τη δέσµευση, εκ µέρους του προσφέροντος, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ενδεχοµένως ανάγκες της
αναθέτουσας αρχής συνεπεία κρίσης, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που θα συµφωνηθούν και ιδίως εντός των
επιβαλλόµενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης.
ε) Οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα των εθνικών αρχών
της χώρας του προσφέροντος όσον αφορά την ικανοποίηση των
αυξηµένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ως συνέπεια κρίσης.
στ) Δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισµός ή οι προσαρµογές των
προµηθειών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης.
ζ) Δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι η αναθέτουσα
αρχή θα ενηµερωθεί έγκαιρα σχετικά µε κάθε µεταβολή που θα
επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασµού ή στη
βιοµηχανική στρατηγική η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τις
υποχρεώσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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η) Δέσµευση εκ µέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει
στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συµφωνηθούν από κοινού κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά µέσα που είναι
αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επί µέρους στοιχείων, συναρµολογηµένων µερών, καθώς και ειδικό εξοπλισµό
δοκιµών, περιλαµβανοµένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών
και των οδηγιών χρήσης στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν
είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασµό.
2. Απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή να ζητεί από τους
προσφέροντες να επιτυγχάνουν δέσµευση εκ µέρους κράτους µέλους, η οποία θα περιόριζε την ελευθερία του κράτους αυτού,
να εφαρµόζει, σύµφωνα µε τη σχετική διεθνή ή νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά του κριτήρια αδειοδότησης εξαγωγών, µεταφοράς ή διαµετακόµισης στις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την έγκριση αυτή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται ζητήµατα λεπτοµερειακού και τεχνικού χαρακτήρα σχετικά µε την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 37
(άρθρο 24 της Οδηγίας)
Υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του
περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναφέρει στα έγγραφα
της σύµβασης την αρµόδια δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οργανισµό από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν
να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις
σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και
τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο ή σε τρίτη
χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και οι οποίες εφαρµόζονται στις επιτόπου
εκτελούµενες εργασίες ή στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την
εκτέλεση της σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητεί από τους προσφέροντες ή
από τους υποψηφίους σε διαδικασία σύναψης συµβάσεων να δηλώσουν ρητά ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. Το πρώτο
εδάφιο δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 68 σχετικά µε τον
έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 38
(άρθρα 25 και 29 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
1. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) την κλειστή διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 39,
β) τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 40,
γ) τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύµφωνα µε
το άρθρο 41 και
δ) σε ειδικές περιπτώσεις, τη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 42.
2. Στις συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς της άµυνας
και της ασφάλειας η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να κάνει

χρήση των συµφωνιών-πλαίσιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 43 έως
46.
Άρθρο 39
Κλειστή διαδικασία
Η κλειστή διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο
στάδιο, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να
υποβάλει αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα
αρχή αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των προσόντων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, σύµφωνα µε το
άρθρο 59, τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας έκαστου υποψηφίου σύµφωνα µε το άρθρο 60 και συντάσσει κατάλογο προεπιλογής, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά
φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθµολογίας που έλαβαν. Με την
προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων που θα προεπιλεγεί και θα προσκληθεί να υποβάλει προσφορά στο δεύτερο στάδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 52.
Άρθρο 40
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού
1. Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή διαπραγµατεύεται µε τους
προσφέροντες τις προσφορές που υποβάλλουν προκειµένου να
τις προσαρµόζουν στις απαιτήσεις που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης και προκειµένου να κριθεί ποια είναι η καλύτερη προσφορά σύµφωνα µε το σχετικό κριτήριο ανάθεσης.
2. Στη διαδικασία αυτή, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
µπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόµενος, αλλά προσφορά υποβάλλουν µόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθµός
κατάλληλων υποψηφίων.
3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης η αναθέτουσα αρχή
εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισµένους
προσφέροντες σε σχέση µε άλλους.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει ότι η διαδικασία
µε διαπραγµάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να
µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε
την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στα
έγγραφα της σύµβασης. Η χρήση ή µη της δυνατότητας αυτής
αναγράφεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 41
(άρθρο 27 της Οδηγίας)
Ανταγωνιστικός διάλογος
1. Για ιδιαίτερα περίπλοκες συµβάσεις, αν η αναθέτουσα αρχή
θεωρεί πως η χρησιµοποίηση της κλειστής διαδικασίας ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού δεν της παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης της σύµβασης,
µπορεί να κάνει χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο.
2. Η ανάθεση της σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά
µε βάση το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.
3. Η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει προκήρυξη διαγωνισµού
στην οποία γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της, τις
οποίες ορίζει στην εν λόγω προκήρυξη ή σε περιγραφικό έγγραφο.
4. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε διάλογο µε τους υποψηφίους που επελέγησαν σύµφωνα µε τα άρθρα 56 έως 65, σκοπός
του οποίου είναι ο εντοπισµός και ο ορισµός των πλέον κατάλληλων µέσων για την ικανοποίηση των αναγκών της. Κατά τη
διάρκεια του διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συζητά µε
τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις πτυχές της σύµβασης.
5. Κατά το διάλογο, η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση
µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων. Ειδικότερα, δεν πα-
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ρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι
οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισµένους οικονοµικούς φορείς
σε σχέση µε άλλους.
6. Η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί να αποκαλύπτει στους λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο
συµµετέχοντα στο διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του.
7. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέψει τη διεξαγωγή της
διαδικασίας σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να µειώνεται ο αριθµός
των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη
διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Η χρήση της δυνατότητας αυτής αναγράφεται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο
περιγραφικό έγγραφο.
8. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο µέχρι να είναι σε
θέση να προσδιορίσει την ή τις λύσεις που ενδέχεται να ανταποκρίνονται ενδεχοµένως στις ανάγκες της, εν ανάγκη αφού προηγουµένως τις συγκρίνει.
9. Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσει σχετικά
τους συµµετέχοντες, η αναθέτουσα αρχή τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που
υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα και απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.
10. Μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής οι προσφορές
µπορεί να αποσαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και να τελειοποιούνται. Εντούτοις, οι εν λόγω διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις, τελειοποιήσεις ή τα συµπληρωµατικά στοιχεία δεν µπορούν να
έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων
της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, των
οποίων η µεταβολή ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό ή
να εισάγει διακρίσεις.
11. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις προσφορές που υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν
καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο, και επιλέγει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 66.
12. Μετά από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής, ο οικονοµικός
φορέας που κρίθηκε ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να κληθεί να διευκρινίσει ορισµένες πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις
δεσµεύσεις που αναγράφονται στην προσφορά, υπό τον όρο ότι
η διευκρίνιση αυτή δεν θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των
ουσιαστικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισµού ή τη δηµιουργία διακρίσεων.
13. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει την ανταµοιβή ή
την καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται
ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε
τον τρόπο διεξαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η έκδοση
της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 42
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
Διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού
1. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά κατωτέρω,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, αιτιολογώντας ειδικά τη χρήση της στην ανακοίνωση ανάθεσης
σύµβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.
2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
στις περιπτώσεις συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από κλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού ή ανταγωνιστικό διάλογο, δεν υποβλήθηκε καµία
προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι
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κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και
µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει,
β) σε περίπτωση µη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τηρουµένων των οριζοµένων στα άρθρα 21, 32, 34 έως 37,
56 έως 68, έπειτα από κλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού ή ανταγωνιστικό διάλογο, στο βαθµό που:
αα) οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς, και
ββ) περιλαµβάνονται στη διαδικασία διαπραγµάτευσης όλοι
και µόνο οι προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων
57 έως 64 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης,
γ) όταν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε κρίση,
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται
για τις κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, καθώς και των συντοµευµένων
προθεσµιών που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 8.
Τούτο µπορεί να εφαρµόζεται για παράδειγµα στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 περίπτωση δ’,
δ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, καθώς και των συντοµευµένων προθεσµιών που
αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 8. Οι περιστάσεις που
επικαλείται η αναθέτουσα αρχή για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν
από δική της ευθύνη και
ε) εάν, για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία
αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο
σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι τεχνικοί λόγοι για τους
οποίους µόνον ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να εκτελέσει τη
σύµβαση πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
στις περιπτώσεις συµβάσεων υπηρεσιών και προµηθειών:
α) για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης διαφορετικές από
εκείνες του άρθρου 17 και
β) για προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, µε εξαίρεση την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του
προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
στις περιπτώσεις συµβάσεων προµηθειών:
α) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται
από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική
αντικατάσταση προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την
αναθέτουσα αρχή να προµηθευτεί υλικό µε διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση
η διάρκεια των συµβάσεων αυτών, καθώς και των ανανεώσιµων
συµβάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπόψη
την αναµενόµενη διάρκεια κύκλου ζωής οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων, καθώς και τις τεχνικές δυσκολίες που µπορεί να προκαλέσει η αλλαγή προµηθευτή,
β) για προµήθειες που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων και
γ) για προµήθειες, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από
έναν προµηθευτή που έπαυσε οριστικά τις εµπορικές του δρα-
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στηριότητες είτε από τους συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές, νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
στις περιπτώσεις συµβάσεων έργων και υπηρεσιών:
α) Για τα συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στο αρχικά προβλεπόµενο σχέδιο ή στην αρχική σύµβαση και τα οποία, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που
εκτελεί το εν λόγω έργο ή υπηρεσία:
αα) όταν τα εν λόγω συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες δεν
µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωριστούν από
την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για την αναθέτουσα αρχή,
ββ) όταν τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες, µολονότι µπορούν να
διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι
απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της.
Ωστόσο, το σωρευτικό ποσό των συναπτόµενων συµβάσεων
συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης.
β) Για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη
παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό
φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από την ίδια αναθέτουσα
αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες
είναι σύµφωνα µε µια βασική µελέτη η οποία αποτέλεσε αντικείµενο της αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε
την κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού ή τον ανταγωνιστικό διάλογο. Η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία
επισηµαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού
και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των έργων
ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή κατά
την εφαρµογή του άρθρου 24. Χρήση της διαδικασίας αυτής
µπορεί να γίνεται µόνο για πέντε έτη µετά τη σύναψη της αρχικής
σύµβασης, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται
λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη διάρκεια κύκλου ζωής
οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων, καθώς
και τις τεχνικές δυσκολίες που µπορεί να προκαλέσει η αλλαγή
προµηθευτή.
6. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού,
στις περιπτώσεις συµβάσεων που έχουν σχέση µε την παροχή
υπηρεσιών εναέριων και θαλάσσιων µεταφορών στις ένοπλες δυνάµεις ή δυνάµεις ασφαλείας του κράτους που αναπτύσσονται
ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, όταν η αναθέτουσα
αρχή πρέπει να προµηθευτεί αυτές τις υπηρεσίες από οικονοµικούς φορείς που εγγυώνται την ισχύ των προσφορών τους µόνον
για τόσο σύντοµες περιόδους, ώστε δεν µπορούν να τηρηθούν
οι προθεσµίες για την κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, περιλαµβανοµένων των συντοµευµένων προθεσµιών του άρθρου 51
παράγραφος 8.
Άρθρο 43
(άρθρο 29 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
Συµφωνίες-πλαίσιο
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάπτει µε οικονοµικούς
φορείς συµφωνίες-πλαίσιο για την κάλυψη αναγκών συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να έχουν
ως αντικείµενο την προµήθεια υλικών, την παροχή υπηρεσιών και
την εκτέλεση έργων κάθε είδους. Οι συµφωνίες-πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται µε έναν οικονοµικό φορέα και
σε αυτές που συνάπτονται µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς.
2. Για τους σκοπούς σύναψης µιας συµφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή ακολουθεί τους διαδικαστικούς κανόνες του παρόντος νόµου σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συµβά-

σεων που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή
των συµβαλλοµένων στη συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 66.
3. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στα
άρθρα 44 και 45. Οι διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται µόνο µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονοµικών φορέων που
ήταν εξαρχής συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία-πλαίσιο.
4. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο τα µέρη δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της
συµφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση της συµφωνίας-πλαίσιο που συνάπτεται µε έναν οικονοµικό φορέα.
5. Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων που καθορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη διάρκεια ζωής
οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων, καθώς
και τις τεχνικές δυσκολίες που µπορεί να προκαλέσει η αλλαγή
αναδόχου. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις η αναθέτουσα
αρχή αιτιολογεί δεόντως τις περιστάσεις αυτές στην ανακοίνωση
σύναψης µιας συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παράγραφος 2.
6. Η αναθέτουσα αρχή δεν µπορεί να προσφεύγει στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει,
περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισµό.
Άρθρο 44
(άρθρο 29 παράγραφος 3 της Οδηγίας)
Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµφωνίες-πλαίσιο
µε έναν οικονοµικό φορέα
1. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό
φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συµφωνίαπλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που καθορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο.
2. Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να διαβουλεύεται γραπτώς µε τον φορέα που συµµετέχει
στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του να ολοκληρώσει την προσφορά του, όπως απαιτείται.
Άρθρο 45
(άρθρο 29 παράγραφος 4 της Οδηγίας)
Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµφωνίες-πλαίσιο που
συνάπτονται µε περισσότερους
οικονοµικούς φορείς
1. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς, οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον
τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή παραδεκτές προσφορές
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.
2. Η σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται σε µία συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς µπορεί να
γίνει ως εξής:
α) είτε απευθείας µε το µέρος που επιλέγει η αναθέτουσα
αρχή, κατ’ εφαρµογή των όρων της αρχικής συµφωνίας-πλαίσιο,
όταν οι όροι αυτοί είναι επαρκώς σαφείς για τον προσδιορισµό
της βέλτιστης προσφοράς σύµφωνα µε το επιλεγέν κριτήριο ανάθεσης,
β) είτε, αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης α’,
µε τη διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
από τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή τα
µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο διαγωνίζονται εκ νέου, µε βάση
τους αρχικούς όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της συµφωνίας-πλαίσιο, οι οποίοι µπορούν να διευκρινίζονται ή να προσαρµόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες της
εκάστοτε σύµβασης.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 περίπτωση β’, για κάθε
σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί βάσει πολυµερούς συµφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως τα µέρη
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της συµφωνίας-πλαίσιο που είναι ικανά να υλοποιήσουν τη συγκεκριµένη σύµβαση να υποβάλουν προσφορά για τη συγκεκριµένη σύµβαση. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει επαρκή προθεσµία για
την υποβολή των προσφορών, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και το χρόνο που
απαιτείται για την υποβολή των προσφορών.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόµενό
τους παραµένει εµπιστευτικό έως τη λήξη της προβλεπόµενης
προθεσµίας υποβολής. Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύµβαση στον οικονοµικό φορέα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στα
έγγραφα της συµφωνίας-πλαίσιο.
5. Τα κριτήρια ανάθεσης κάθε σύµβασης που συνάπτεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 περίπτωση β’ δεν είναι
απαραίτητο να ταυτίζονται µε τα κριτήρια ανάθεσης που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να έχουν εξ αρχής καθορισθεί στα έγγραφα
της συµφωνίας - πλαίσιο. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά για κάθε σύµβαση στην πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς της παραγράφου 3. Στην
περίπτωση αυτή, η πρόσκληση δεν πρέπει να περιλαµβάνει υποκριτήρια, τα οποία, αν ήταν εκ των προτέρων γνωστά, θα επηρέαζαν την υποβολή της προσφοράς για τη συµφωνία-πλαίσιο,
ούτε υποκριτήρια που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος ενός ή περισσοτέρων εκ των µερών της πολυµερούς συµφωνίας-πλαίσιο.
6. Αν κατά τη διαδικασία ανάθεσης µίας σύµβασης, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 2 περίπτωση β’, 3, 4 και 5 δεν υποβληθούν
προσφορές ή διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες είναι ακατάλληλες
ως προς το περιεχόµενό τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί είτε
να επαναλάβει τη διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης µε ένα ή περισσότερα από τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο.
Άρθρο 46
Καταγγελία – Λύση συµφωνίας-πλαίσιο
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη
συµφωνία-πλαίσιο για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγµένης αδυναµίας τήρησης της συµφωνίας για οικονοµικούς λόγους ή όταν
η συνέχιση εκτέλεσης της συµφωνίας θα οδηγούσε σε δυσανάλογα επαχθείς για το δηµόσιο συµφέρον ή την εθνική άµυνα και
ασφάλεια συνέπειες. Η καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο µε απόδειξη. Τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ένα µήνα µετά την
κοινοποίησή της. Η καταγγελία µπορεί να οδηγήσει σε λύση και
των τυχόν συναφθεισών συµβάσεων, µε υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να καταβάλλει στους αναδόχους το τµήµα της
αµοιβής που αναλογεί στις παροχές που εκτελέστηκαν.
2. Στην περίπτωση των πολυµερών συµφωνιών-πλαίσιο, η έκπτωση ενός ή περισσότερων µερών της συµφωνίας-πλαίσιο δεν
επηρεάζει την ισχύ αυτής για τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον δύο από αυτά.
3. Η έκπτωση αναδόχου από σύµβαση που συνάπτεται βάσει
µίας συµφωνίας-πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωσή του από τη συγκεκριµένη συµφωνία-πλαίσιο. Κατά τα
λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης µίας συµφωνίας-πλαίσιο και έκπτωσης ενός µέρους συµφωνίας-πλαίσιο ή ενός αναδόχου σύµβασης που βασίζεται σε συµφωνία-πλαίσιο, εφαρµόζονται οι
διατάξεις που ρυθµίζουν την εκτέλεση των συµβάσεων κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 105.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 47
(άρθρο 30 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να γνωστοποιεί µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δηµοσιεύεται από την Ευρω-
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παϊκή Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την ίδια στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο
Παράρτηµα VI σηµείο 2:
α) όταν πρόκειται για προµήθειες, την εκτιµώµενη συνολική
αξία των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο, ανά οµάδες
προϊόντων, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα
επόµενους µήνες. οι οµάδες προϊόντων καθορίζονται από την
αναθέτουσα αρχή µε παραποµπή στην ονοµατολογία CPV,
β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιµώµενη συνολική αξία
των συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο, για καθεµία από τις
κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά
τους δώδεκα επόµενους µήνες,
γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των
συµβάσεων ή των συµφωνιών-πλαίσιο τις οποίες προτίθεται να
συνάψει.
2. Η δηµοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική µόνο
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ασκεί το δικαίωµά της
να µειώσει τις προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 4.
3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο
«προφίλ αγοραστή» το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράµµατος στο οποίο εντάσσονται
οι συµβάσεις έργων ή οι συµφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει.
4. Η αναθέτουσα αρχή που δηµοσιεύει την προκαταρκτική
προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µε ηλεκτρονικά µέσα και σύµφωνα µε τη µορφή και
τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα
VI σηµείο 3, ειδοποίηση µε την οποία ανακοινώνει τη δηµοσίευση
προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
Άρθρο 48
(άρθρα 30 παράγραφοι 2, 3 και 31 της Οδηγίας)
Δηµοσίευση προκήρυξης και ανακοίνωσης
ανάθεσης σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή που επιθυµεί να συνάψει σύµβαση ή
συµφωνία-πλαίσιο κάνοντας χρήση κλειστής διαδικασίας, διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού ή ανταγωνιστικού διαλόγου γνωστοποιεί την πρόθεσή της
αυτή µε προκήρυξη διαγωνισµού, η οποία δηµοσιεύεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Η αναθέτουσα αρχή που έχει συνάψει σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδοποίηση
µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης, το αργότερο σαράντα οκτώ ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Η ανακοίνωση ανάθεσης σύµβασης ή
συµφωνίας-πλαίσιο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση συµφωνίας-πλαίσιο που έχει
συναφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 43 έως 45, η αναθέτουσα αρχή
απαλλάσσεται από την αποστολή ειδοποίησης µε τα αποτελέσµατα της σύναψης κάθε σύµβασης που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.
3. Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο µπορεί να µην δηµοσιεύονται, σε
περίπτωση που η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα
µπορούσε να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, και ιδίως τα συµφέροντα άµυνας ή ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα
δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δηµοσιεύει στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύξεις συµβάσεων
των οποίων η δηµοσίευση δεν είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 49
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
των προκηρύξεων
1. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV και, ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την αναθέτουσα αρχή,
χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνονται από
την Επιτροπή σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συµβουλευτική διαδικασία.
2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από την αναθέτουσα
αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, µε τη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος VI, είτε
µε άλλα µέσα. Σε περίπτωση εφαρµογής της ταχείας διαδικασίας
που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 8, οι προκηρύξεις
αποστέλλονται µε φαξ ή µε ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI σηµείο 3. Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δηµοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 1 περιπτώσεις α’ και β’.
3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται µε
ηλεκτρονικά µέσα, στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 3, δηµοσιεύονται το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την αποστολή τους.
Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που
αναφέρονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 3, δηµοσιεύονται το αργότερο δώδεκα ηµέρες µετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 51
παράγραφος 8, το αργότερο πέντε ηµέρες µετά την αποστολή
τους.
4. Οι προκηρύξεις του διαγωνισµού δηµοσιεύονται αναλυτικά
στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το κείµενο που
δηµοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δηµοσιεύεται και στις λοιπές
επίσηµες γλώσσες. Τα έξοδα δηµοσίευσης των προκηρύξεων
αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόµενό τους δεν µπορούν να
δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο ή να δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την ηµεροµηνία της αποστολής τους
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονται
σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες
άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δηµοσιεύονται στο
«προφίλ αγοραστή» σύµφωνα µε το άρθρο 47, αλλά πρέπει να
αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της ειδοποίησης που
εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν µπορούν να
δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή. Πρέπει να αναφέρουν την ηµεροµηνία της εν λόγω αποστολής.
6. Το περιεχόµενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται
µε ηλεκτρονικά µέσα στη µορφή και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 3
περιορίζεται σε περίπου 650 λέξεις.
7. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει
την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων.
8. Η βεβαίωση δηµοσίευσης, η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθέτουσα αρχή, αναφέρει την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης και συνιστά απόδειξη πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.
Άρθρο 50
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, πλέον της δηµοσίευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 48, να δηµοσιεύει την προκήρυξη στο Τεύ-

χος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη αναρτάται επιπλέον στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.
3861/2010 (Α’ 112).
2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναρτά την προκήρυξη σε
ελεύθερα προσπελάσιµες από το κοινό υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και να αποστέλλει την προκήρυξη για δηµοσίευση στα Επιµελητήρια και σε Επαγγελµατικές Ενώσεις ή
Συνδέσµους Αµυντικής Βιοµηχανίας.
Άρθρο 51
(άρθρο 33 της Οδηγίας)
Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων
συµµετοχής και των προσφορών
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύµβασης
και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και σε περίπτωση χρησιµοποίησης του ανταγωνιστικού διαλόγου, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα
επτά ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
διαγωνισµού για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Στην κλειστή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν επιλεγεί για
την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε σαράντα ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες.
4. Σε περίπτωση δηµοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης,
η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών της
κλειστής διαδικασίας µπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι ηµέρες, αλλά δεν είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη των είκοσι δύο ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Οι βραχύτερες προθεσµίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισµού που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV, εφόσον οι πληροφορίες
αυτές είναι διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης και
η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση
µεταξύ ενός διαστήµατος πενήντα δύο ηµερών έως δώδεκα
µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού.
5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται µε
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες
διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 3, η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής για την κλειστή
διαδικασία, τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση και τον ανταγωνιστικό διάλογο µπορεί να µειωθεί κατά επτά ηµέρες.
6. Σύντµηση κατά πέντε ηµέρες της προθεσµίας παραλαβής
των προσφορών της κλειστής διαδικασίας είναι δυνατή όταν η
αναθέτουσα αρχή παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης, προσδιορίζοντας στο κείµενο της προκήρυξης τη διαδικτυακή διεύθυνση από την οποία διατίθεται η εν λόγω τεκµηρίωση. Η σύντµηση αυτή µπορεί να προστίθεται στη µείωση που
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο.
7. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο τα έγγραφα της σύµβασης
δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο
άρθρο 52, µολονότι ζητήθηκαν εµπρόθεσµα, ή όταν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων συµπληρωµατικών των
εγγράφων της σύµβασης, οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λαµβάνουν γνώση όλων των
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αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
8. Όταν, στην κλειστή και µε διαπραγµάτευση διαδικασία µε
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
ορίζει:
α) προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε ηµερών από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού ή των
δέκα ηµερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε το µορφότυπο και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που
προβλέπονται στο Παράρτηµα VI σηµείο 3,
β) στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
9. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ, Ευρατόµ) 1182/71 του Συµβουλίου
(L 124) περί καθορισµού των κανόνων που εφαρµόζονται στις
προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες.
Άρθρο 52
(άρθρο 34 της Οδηγίας)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συµµετοχής
σε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο
1. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στη διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ταυτόχρονα και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στο διάλογο.
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαµβάνει είτε ένα
αντίτυπο των εγγράφων της σύµβασης είτε αναφορά στον τρόπο
πρόσβασης στα έγγραφα της σύµβασης, όταν διατίθενται απευθείας µε ηλεκτρονικά µέσα.
3. Όταν τα έγγραφα της σύµβασης βρίσκονται στην κατοχή
φορέα άλλου από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνος για
τη διαδικασία ανάθεσης, στην πρόσκληση διευκρινίζονται η διεύθυνση από όπου µπορεί να ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα και,
ενδεχοµένως, η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για τα έγγραφα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για
την εξασφάλισή τους και οι τρόποι πληρωµής. Ο αρµόδιος φορέας αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους οικονοµικούς φορείς
αµελλητί µετά την παραλαβή της αίτησής τους.
4. Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της
σύµβασης γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει
ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 51 παράγραφος 8, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε
τέσσερις ηµέρες.
5. Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, η πρόσκληση περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) παραποµπή στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισµού,
β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι
προσφορές και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να
συνταχθούν. στην περίπτωση διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχονται στην πρόσκληση
συµµετοχής στο διάλογο, αλλά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών,
γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ορισθείσα ηµεροµηνία και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης
των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα
χρησιµοποιηθούν,
δ) ένδειξη των οποιωνδήποτε τυχόν εγγράφων που πρέπει να
επισυναφθούν, είτε για την τεκµηρίωση των επαληθεύσιµων δηλώσεων, τις οποίες παρέχει ο υποψήφιος σύµφωνα µε το άρθρο
56, είτε ως συµπλήρωµα των πληροφοριών που προβλέπονται
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στο εν λόγω άρθρο, υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους στα άρθρα 59 και 60,
ε) τη σχετική στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης
ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των εν λόγω κριτηρίων που χρησιµοποιούνται προκειµένου
να καθορισθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, εάν δεν περιλαµβάνονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 53
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
1. Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει, το συντοµότερο δυνατόν,
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες σχετικά µε τις ληφθείσες αποφάσεις σχετικά µε την ανάθεση σύµβασης ή τη σύναψη
συµφωνίας-πλαίσιο, περιλαµβανοµένων των λόγων για τους
οποίους αποφάσισε να µαταιώσει τη σύναψη σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός και να
κινήσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται γραπτώς, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση προς την
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέρους και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το
συντοµότερο και εντός δεκαπέντε ηµερών το αργότερο από την
ηµεροµηνία παραλαβής γραπτής αίτησης, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης
της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την
απόρριψη της προσφοράς του, συµπεριλαµβάνοντας ιδίως, για
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 4
και 5, αιτιολόγηση της απόφασής της για τη µη ύπαρξη ισοδυναµίας ή της απόφασής της ότι τα υλικά, τα έργα ή οι υπηρεσίες
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 35 και
36, τους λόγους της απόφασής της για µη συµµόρφωση προς
τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πληροφοριών και της ασφάλειας του εφοδιασµού,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά η οποία απερρίφθη, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά
πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και τα στοιχεία του αναδόχου ή των συµβαλλόµενων µερών της συµφωνίαςπλαίσιο.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην κοινοποιήσει ορισµένες
πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων ή τη σύναψη των συµφωνιών-πλαίσιο, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
ενδέχεται να εµποδίσει την εφαρµογή του νόµου, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, και ιδίως τα συµφέροντα άµυνας και ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα
δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών.
Άρθρο 54
(άρθρο 36 της Οδηγίας)
Κανόνες επικοινωνίας
1. Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αναθέτουσας αρχής και οικονοµικών φορέων µπορεί, κατ' επιλογή
της αναθέτουσας αρχής, να πραγµατοποιείται ταχυδροµικώς, µε
φαξ, µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεφωνικώς στις περιπτώσεις και
υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ή µε συνδυασµό των µέσων αυτών.
2. Τα επιλεγόµενα µέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς
προσιτά και συνεπώς δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τον
περιορισµό της πρόσβασης των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση
πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων και το απόρρητο των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, ώστε η αναθέτουσα αρχή
να εξετάζει το περιεχόµενο των αιτήσεων συµµετοχής και των
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προσφορών µόνο µετά τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας
για την υποβολή τους. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τις
επικοινωνίες µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να µη δηµιουργούν διακρίσεις και να
είναι γενικώς προσιτά στο κοινό και συµβατά σε σχέση µε τις γενικώς χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών.
3. Στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής διαβίβασης και παραλαβής των προσφορών, καθώς και στους µηχανισµούς ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:
α) πρέπει να είναι διαθέσιµες στα ενδιαφερόµενα µέρη οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων
συµµετοχής, περιλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης. Επιπλέον, οι µηχανισµοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του
παραρτήµατος VIII.
β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από
ηλεκτρονική υπογραφή σύµφωνα µε το π.δ. 150/2001 (Α’ 125).
γ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και των τυχόν συναρµόδιων
υπουργών επιτρέπεται η καθιέρωση συστήµατος εθελοντικής πιστοποίησης µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών
πιστοποίησης των εν λόγω µηχανισµών.
δ) Οι υποψήφιοι δεσµεύονται ώστε να υποβάλλουν τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τις δηλώσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 57 έως 62 και 64 έως 65, εάν δεν είναι
διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή, πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των
αιτήσεων συµµετοχής.
4. Για τη διαβίβαση των αιτήσεων συµµετοχής εφαρµόζονται
οι ακόλουθοι κανόνες:
α) οι αιτήσεις συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων µπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά,
β) όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά,
πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη
της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους,
γ) η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί να επιβεβαιώνονται
ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικά µέσα οι αιτήσεις συµµετοχής που
υποβάλλονται µε φαξ, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για λόγους
νοµικής κατοχύρωσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα
αρχή επισηµαίνει στα έγγραφα της σύµβασης τη σχετική απαίτηση, καθώς και την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να αποσταλεί η εν λόγω επιβεβαίωση.
Άρθρο 55
(άρθρο 37 της Oδηγίας)
Πρακτικό σύναψης σύµβασης
1. Για κάθε σύµβαση και κάθε συµφωνία-πλαίσιο η αναθέτουσα
αρχή συντάσσει πρακτικό σύναψης σύµβασης, προκειµένου να
επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία ανάθεσης έγινε µε τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Το πρακτικό περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την ονοµασία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το
αντικείµενο και την αξία της σύµβασης ή της συµφωνία-πλαίσιο,
β) την επιλεγείσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) σε περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, τις περιστάσεις
που αιτιολογούν την εφαρµογή της εν λόγω διαδικασίας,
δ) σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, τις περιστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 42 και αιτιολογούν την εφαρµογή
της εν λόγω διαδικασίας εφόσον ενδείκνυται, αιτιολόγηση της
υπέρβασης των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 42
παρ. 4 περίπτωση α’ δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 42 παρ. 5
περίπτωση β’ τρίτο εδάφιο και της υπέρβασης του ορίου 50%
που προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 5 περίπτωση α’ δεύτερο
εδάφιο,
ε) ενδεχοµένως, τους λόγους που δικαιολογούν συµφωνία-

πλαίσιο διάρκειας πέραν των επτά ετών,
στ) τα ονόµατα των προεπιλεγέντων υποψηφίων και τους λόγους της επιλογής τους,
ζ) τα ονόµατα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους της απόρριψής τους,
η) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών,
θ) την επωνυµία του αναδόχου και τους λόγους της επιλογής
της προσφοράς του, καθώς και εφόσον είναι γνωστό, το τµήµα
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο που ο ανάδοχος προτίθεται ή υποχρεούται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους,
ι) εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους λόγους για τους οποίους
η αναθέτουσα αρχή µαταίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο.
2. H αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για
την τεκµηρίωση της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης που
διεξάγεται µε ηλεκτρονικά µέσα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν σε
ηλεκτρονική µορφή.
3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
κατόπιν αιτήµατός της, το πρακτικό της παραγράφου 1 ή τα κυριότερα στοιχεία του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ
Άρθρο 56
(άρθρο 38 της Οδηγίας)
Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων
και επιλογής των συµµετεχόντων και ανάθεση
των συµβάσεων
1. Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των προβλεπόµενων στα
άρθρα 66 και 68 κριτηρίων, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου
32, αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την επάρκεια των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί δυνάµει των άρθρων
57 ή 58, σύµφωνα µε τα κριτήρια της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 59 έως 65 και, ενδεχοµένως, των
αµερόληπτων κανόνων και κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ελάχιστα επίπεδα
χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να
καλύπτουν οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60. Η
έκταση των οριζόµενων στα άρθρα 59 και 60 πληροφοριών,
καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων που απαιτούνται
για µια συγκεκριµένη σύµβαση πρέπει να συνδέονται µε το φυσικό αντικείµενο και το οικονοµικό µέγεθος της υπό ανάθεση
σύµβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του διαγωνισµού και εξειδικεύονται στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης.
3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στον ανταγωνιστικό
διάλογο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να περιορίζει τον αριθµό
των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν σε διάλογο. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει στην προκήρυξη
του διαγωνισµού και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης τα αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια ή κανόνες που προτίθεται να
χρησιµοποιήσει κατά την προεπιλογή υποψηφίων και τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που προτίθεται να καλέσει στη δεύτερη
φάση της διαδικασίας ανάθεσης και, ενδεχοµένως, το µέγιστο
αριθµό. Ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων που προτίθενται να καλέσει δεν µπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Ο αριθµός των
υποψηφίων που καλούνται από την αναθέτουσα αρχή να συµµετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάθεσης είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που έχει
καθορισθεί εκ των προτέρων στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων υποψηφίων.
4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που ικανοποι-
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ούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας
είναι µικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να συνεχίσει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή
τους υποψήφιους που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες.
5. Εάν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι ο αριθµός των κατάλληλων υποψηφίων είναι πολύ µικρός για την εξασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία και
να δηµοσιεύσει εκ νέου την αρχική προκήρυξη σύµφωνα µε το
άρθρο 48 παρ. 1 και το άρθρο 49, ορίζοντας νέα προθεσµία για
την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι
υποψήφιοι που επελέγησαν από την πρώτη δηµοσίευση και οι
υποψήφιοι που επιλέγονται από τη δεύτερη δηµοσίευση προσκαλούνται σύµφωνα µε το άρθρο 52. Η ευχέρεια αυτή ασκείται
χωρίς επηρεασµό της δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής να
ακυρώσει την υπό εξέλιξη διαδικασία και να δροµολογήσει νέα
διαδικασία.
6. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή
δεν µπορεί να συµπεριλάβει άλλους οικονοµικούς φορείς που
δεν υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής, ούτε υποψηφίους που δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες.
7. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς
διαπραγµάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο
40 παράγραφος 4 και στο άρθρο 41 παράγραφος 7, επιβάλλει
τον περιορισµό αυτόν εφαρµόζοντας τα κριτήρια ανάθεσης που
έχει επισηµάνει στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τελική φάση
ο αριθµός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών
πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός
λύσεων ή κατάλληλων υποψηφίων.
Άρθρο 57
(άρθρο 39 της Οδηγίας)
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου
ή του προσφέροντος
1. Αποκλείεται της συµµετοχής υποψήφιος ή προσφέρων εις
βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από
τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συµβουλίου (L 351/1998),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης
της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο άρθρο 2 παρ. 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ (L 192/2003),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 316/1995),
δ) τροµοκρατικό έγκληµα ή παράβαση συνδεόµενη µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L 164/2002),
ή ηθική αυτουργία, συνέργεια, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο και
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α’ 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ, L 309).
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή
ζητεί, κάθε φορά που απαιτείται, από τους υποψηφίους ή τους
προσφέροντες να προσκοµίζουν τα έγγραφα που αναφέρονται
στην παράγραφο 5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εφόσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων, να απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές για
να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων.
Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα
εγκατεστηµένο εκτός Ελλάδας, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών του οικείου κράτους.
Λαµβανοµένης υπόψη της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους - µέ-
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λους όπου είναι εγκατεστηµένοι οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, τα αιτήµατα αυτά αφορούν τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα,
περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης,
ή οποιουδήποτε προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
3. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων οικονοµικός φορέας µπορεί
να αποκλεισθεί από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του παρόντος όταν:
α) τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη
από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
γ) έχει καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, µε την οποία διαπιστώνεται αδίκηµα σχετικό
µε την επαγγελµατική του διαγωγή, όπως για παράδειγµα η παράβαση υπάρχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την εξαγωγή αµυντικού εξοπλισµού ή εξοπλισµού ασφάλειας ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας,
δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα το οποίο
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται
να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγµα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασµού, στο πλαίσιο προηγούµενης σύµβασης,
ε) έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των προστατευµένων βάσεων δεδοµένων και των γνωστοποιηθέντων στοιχείων σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 12, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που
απαιτείται για τον αποκλεισµό κινδύνων κατά της ασφάλειας του
κράτους,
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή
αυτές του ελληνικού δικαίου,
ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ή αυτές του
ελληνικού δικαίου,
η) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
4. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 4 περιπτώσεις
α’, β’, γ’, στ’ και ζ’:
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 4 περιπτώσεις α’,
β’ και γ’, την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου εκδοθέντος από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές,
β) για την παράγραφο 4 περιπτώσεις στ’ ή ζ’, πιστοποιητικό
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του οικονοµικού φορέα
δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
στην παράγραφο 4 περιπτώσεις α’, β’ ή γ’, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή, στα
κράτη - µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγ-
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γελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
5. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύµβασης ποια
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν για την απόδειξη της
προσωπικής κατάστασης του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο.
Άρθρο 58
(άρθρο 40 της Οδηγίας)
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας

5. Αν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, µπορεί να αποδείξει την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική
ικανότητά του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

1. Όταν ο υποψήφιος απαιτείται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του κράτους καταγωγής ή εγκατάστασής του, να είναι εγγεγραµµένος σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο για να ασκήσει την
επαγγελµατική του δραστηριότητα, µπορεί να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο εν λόγω µητρώο ή να προσκοµίσει
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως ορίζεται στο παράρτηµα
VII, Μέρος Α’ για τις συµβάσεις έργων, Μέρος Β’ για τις συµβάσεις προµηθειών και Μέρος Γ’ για τις συµβάσεις υπηρεσιών, και
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος - µέλος
εγκατάστασής του. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙΙ είναι ενδεικτικοί. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη - µέλη
οποιαδήποτε αλλαγή των ελληνικών µητρώων και των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται σε αυτά.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον
οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια ή να είναι µέλη
συγκεκριµένου οργανισµού για να είναι σε θέση να παράσχουν
τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
άδεια αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύµβασης ποια
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν για την απόδειξη της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Άρθρο 59
(άρθρο 41 της Οδηγίας)
Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια

1. Οι τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών
φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων µπορούν,
κατά γενικό κανόνα, να αποδεικνύονται µε έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών:
α) αα) Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία πέντε έτη, συνοδευόµενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες του επαγγέλµατος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω
πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρµόδια αρχή
στην αναθέτουσα αρχή,
ββ) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που
πραγµατοποιήθηκαν ή των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, µε αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις ηµεροµηνίες και στους
αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δηµόσιοι ή ιδιώτες.
Οι παραδόσεις και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιώτης αγοραστής, µε πιστοποίηση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα.
β) Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που εµπλέκονται, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση
του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον
έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις
έργων, µε υπόδειξη αυτών που ο εργολήπτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου.
γ) Mε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που
λαµβάνει ο οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των µέσων µελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία.
δ) Mε έλεγχο διενεργούµενο από την αναθέτουσα αρχή ή στο
όνοµά της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, µε την επιφύλαξη
της συναίνεσης του οργανισµού αυτού, σχετικά µε το παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα µέτρα
που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
ε) Για τις συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που συµπεριλαµβάνουν εργασίες ή υπηρεσίες χωροθέτησης και εγκατάστασης, µε αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών
προσόντων του οικονοµικού φορέα ή των διευθυντικών στελεχών
της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή
των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών.
στ) Για τις συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και µόνο στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, µε αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
ζ) Με δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθµός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα
τελευταία τρία χρόνια.
η) Με περιγραφή των µηχανηµάτων, των υλικών, του τεχνικού

1. Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια του οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχοµένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων,
β) ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας,
γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και,
ενδεχοµένως, περί του κύκλου εργασιών του τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης για τα τρία το
πολύ τελευταία διαθέσιµα οικονοµικά έτη, ανάλογα µε την ηµεροµηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, στο µέτρο που οι πληροφορίες σχετικά µε τους εν
λόγω κύκλους εργασιών είναι διαθέσιµες.
2. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως και για µια
δεδοµένη σύµβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει
στη διάθεσή του τα αναγκαία µέσα, προσκοµίζοντας για παράδειγµα τη σχετική δέσµευση των εν λόγω φορέων.
3. Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία µπορεί να επικαλεστεί τις δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων
φορέων.
4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στην προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης ποιο ή ποια από τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξε, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµισθούν.

Άρθρο 60
(άρθρο 42 της Οδηγίας)
Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες
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εξοπλισµού, του αριθµού του προσωπικού και της τεχνογνωσίας
ή των πηγών εφοδιασµού - περιγραφή της γεωγραφικής θέσης
όταν βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Ένωσης - που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της
σύµβασης, για την αντιµετώπιση ενδεχοµένως αυξηµένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή
για τη διασφάλιση της συντήρησης, του εκσυγχρονισµού ή των
προσαρµογών των προµηθειών που αποτελούν το αντικείµενο
της σύµβασης.
θ) Όσον αφορά τα προς παράδοση προϊόντα, µε προσκόµιση
των ακόλουθων στοιχείων:
αα) δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα
των οποίων πρέπει να βεβαιώνεται, εάν το ζητήσει η αναθέτουσα
αρχή,
ββ) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή οργανισµούς ελέγχου της ποιότητας µε αναγνωρισµένες αρµοδιότητες, µε τα οποία βεβαιώνεται η συµµόρφωση των προϊόντων, που
επαληθεύεται µε παραποµπή σε προδιαγραφές ή πρότυπα.
ι) Εφόσον πρόκειται για συµβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή
περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των
πληροφοριών στο απαιτούµενο από την αναθέτουσα αρχή επίπεδο προστασίας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να
συµµορφώνονται προς τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τις διαπιστεύσεις
ασφαλείας τις οποίες θεωρεί ισοδύναµες εκείνων που εκδίδονται
σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία, διατηρώντας τη
δυνατότητα να διεξάγει και να λαµβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί
στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν ακόµη διαπίστευση ασφαλείας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν την εν λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρει τη δυνατότητα αυτή και
την προθεσµία στα έγγραφα της σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την εθνική αρχή
ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή από την αρχή ασφαλείας που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων και εγκαταστάσεων που ενδέχεται να
χρησιµοποιηθούν, τις βιοµηχανικές και διοικητικές διαδικασίες
που θα εφαρµοσθούν, τους τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών ή την κατάσταση του προσωπικού που ενδέχεται να απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύµβασης.
3. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, ενδεχοµένως και για µια
δεδοµένη σύµβαση, να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την
εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα
µέσα, παραδείγµατος χάρη µε την προσκόµιση της δέσµευσης
των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού
φορέα τα αναγκαία µέσα.
4. Υπό τους ίδιους όρους, µια κοινοπραξία µπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή
άλλων φορέων.
5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που
έχουν ως αντικείµενο προµήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, την παροχή υπηρεσιών ή
την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων να
παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες ή να κατασκευάσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της
τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και
της αξιοπιστίας τους.
6. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στην προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης ποια από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επέλεξε και ποια άλλα δικαιολογητικά
πρέπει να προσκοµισθούν.
7. Αν ο οικονοµικός φορέας, για οποιονδήποτε βάσιµο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει την τεχνική ή χρηµατοπιστωτική ικανότητά του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο
η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
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Άρθρο 61
(άρθρο 43 της Οδηγίας)
Πρότυπα που εφαρµόζονται από τα συστήµατα
διαχείρισης ποιότητας
1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί την προσκόµιση πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους εγκεκριµένους οργανισµούς και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ
µέρους του οικονοµικού φορέα ορισµένων προτύπων που εφαρµόζονται από τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, παραπέµπει
σε συστήµατα διαχείρισης ποιότητας βασιζόµενα στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιούµενα από ανεξάρτητους εγκεκριµένους οργανισµούς σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για
τη διαπίστευση και πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους εγκεκριµένους
οργανισµούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας τα οποία
προσκοµίζονται από τους οικονοµικούς φορείς.
Άρθρο 62
(άρθρο 44 της Οδηγίας)
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί, στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση στ’, την
υποβολή πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισµούς και τα οποία βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
τηρεί ορισµένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπει στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου [EMAS, Κανονισµός 761/2001
(L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούµενα
από οργανισµούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή
αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς που
εδρεύουν σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά στοιχεία για µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα
οποία προσκοµίζονται από τους οικονοµικούς φορείς.
Άρθρο 63
(άρθρο 45 της Οδηγίας)
Συµπληρωµατική τεκµηρίωση και πληροφορίες
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους οικονοµικούς φορείς
να συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρµογή των άρθρων 57 έως 62.
Άρθρο 64
(άρθρο 46 της Οδηγίας)
Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα
1. Ιδρύεται Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αµυντικού Τοµέα
(στο εξής ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), στο οποίο µπορούν να εγγράφονται προµηθευτές στρατιωτικού εξοπλισµού, πάροχοι συναφών
προς το στρατιωτικό εξοπλισµό υπηρεσιών και εργολήπτες
στρατιωτικών τεχνικών έργων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά στον αµυντικό τοµέα. Κοινοπραξία οικονοµικών φορέων έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, όταν όλα τα µέλη
της είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο.
2. Το ΕΜΕΑΤ διαρθρώνεται στους ακόλουθους τρεις κλάδους:
α) «Κλάδος προµηθευτών», στον οποίο καταχωρούνται οι επιχειρήσεις κατασκευής και εµπορίας στρατιωτικού εξοπλισµού
και συναφούς υλικού.
β) «Κλάδος παρόχων υπηρεσιών», στον οποίο καταχωρούνται
οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισµό, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και παραγωγής-προµήθειας εξοπλισµού έρευνας
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και ανάπτυξης.
γ) «Κλάδος εργοληπτών», στον οποίο καταχωρούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν την κατασκευή τεχνικών έργων συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των έργων ΝΑΤΟ.
Κάθε κλάδος περιλαµβάνει τις επί µέρους κατηγορίες υλικών,
υπηρεσιών και έργων στις οποίες κατατάσσονται οι οικονοµικοί
φορείς που εγγράφονται στο Μητρώο και, ενδεχοµένως, τάξεις
ανά κατηγορία.
3. Το ΕΜΕΑΤ αποτελεί επαγγελµατικό µητρώο υπό την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 58 και του παραρτήµατος VII Μέρος Β’
και Μέρος Γ’ του παρόντος νόµου για τους εγχώριους οικονοµικούς φορείς που εγγράφονται στους κλάδους προµηθευτών και
παρόχων υπηρεσιών. Οι ως άνω οικονοµικοί φορείς µπορούν να
συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του παρόντος νόµου µόνο µετά την εγγραφή τους στο Μητρώο.
4. Το ΕΜΕΑΤ λειτουργεί και ως επίσηµος κατάλογος εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων. Η καταχώριση οικονοµικών φορέων
στον κλάδο εργοληπτών του Μητρώου απαιτείται µόνο για τις
ανάγκες λειτουργίας αυτού ως επίσηµου καταλόγου εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 65 και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων στρατιωτικών τεχνικών έργων του παρόντος νόµου, η οποία επιτρέπεται µόνο υπό τον όρο της εγγραφής
τους στο επαγγελµατικό µητρώο του παραρτήµατος VII Μέρος
Α’.
5. Αρµόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενηµέρωση του ΕΜΕΑΤ, ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας.
6. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων καθορίζονται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 4 περιπτώσεις α’ έως
δ’ και η’, στο άρθρο 58, στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 4 και 5,
στο άρθρο 60 παράγραφος 2 περιπτώσεις α’ έως θ’, παράγραφοι
3 και 5, στο άρθρο 61 και, εάν απαιτείται, στο άρθρο 62.
7. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο προσαρµόζονται στα άρθρα 59 παρ. 2 και 60 παρ. 3, όσον αφορά τις
αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονοµικοί φορείς που ανήκουν σε όµιλο και που επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν
άλλες επιχειρήσεις του οµίλου. Οι εν λόγω φορείς πρέπει, σε
αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει
και τηρεί τον επίσηµο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους σε όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν
λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστηµα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στα
άρθρα της παραγράφου 6 και τις οποίες επικαλούνται οι φορείς
αυτοί για την εγγραφή τους.
8. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στον επίσηµο κατάλογο µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής, που
εκδίδεται από τη ΓΔΑΕΕ. Στο πιστοποιητικό αυτό µνηµονεύονται
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή και η κατάταξη στον κατάλογο.
9. Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή, την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο. Η
ΓΔΑΕΕ τους ενηµερώνει για την εγγραφή τους µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις εξήντα ηµέρες.
10. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών
- µελών στον επίσηµο κατάλογο δεν είναι δυνατόν να ζητούνται
άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται
από τους εγχώριους οικονοµικούς φορείς και, σε κάθε περίπτωση, όχι άλλες από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 57 έως 61
και, ενδεχοµένως, το άρθρο 62. Η εν λόγω εγγραφή δεν µπορεί
να επιβάλλεται στους οικονοµικούς φορείς των άλλων κρατών µελών για τη συµµετοχή τους σε διαδικασία σύναψης συµβάσεων. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναµα πιστοποιητικά
από οργανισµούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - µέλη. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά
µέσα.
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11. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και των τυχόν συναρµόδιων
Υπουργών ρυθµίζονται όλα τα θέµατα για την κατάρτιση και λειτουργία του ΕΜΕΑΤ ως επαγγελµατικού µητρώου και επίσηµου
καταλόγου εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, όπως ιδίως οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων στο Μητρώο, η
διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσης του Μητρώου και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλο συναφές
θέµα.
12. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και των τυχόν συναρµόδιων
Υπουργών µπορούν να καθιερώνονται είτε εναλλακτικοί επίσηµοι
κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων είτε σύστηµα πιστοποίησης από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και
να ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες λειτουργίας τους. Οι
οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στο προηγούµενο
εδάφιο είναι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα για την πιστοποίηση. Η έκδοση του προεδρικού αυτού
διατάγµατος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
13. Οι περί Μητρώου Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού διατάξεις του π.δ. 3/2008 (Α’ 3) εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, µέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο
11.
Άρθρο 65
(άρθρο 46 της Οδηγίας)
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών
φορέων άλλων κρατών - µελών
1. Εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, πιστοποιούµενη από τις αρµόδιες αρχές ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης
άλλου κράτους - µέλους δεν συνιστά για τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές τεκµήριο καταλληλότητας, παρά µόνο σε σχέση µε το
άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 4 περιπτώσεις α’ έως δ’ και ζ’, το
άρθρο 58, το άρθρο 59 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’, το άρθρο
60 παράγραφος 2 περίπτωση α’, σηµείο αα’ και β’ έως ζ’ για τους
εργολήπτες, το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α’, σηµείο
ββ’, β’ έως ε’ και θ’ για τους προµηθευτές και το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α’, σηµείο ββ’, β’ έως ε’ και ζ’ για τους παρόχους υπηρεσιών.
2. Οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστοποίηση άλλου
κράτους - µέλους δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αµφισβήτηση
χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν
να ζητείται, για την εκάστοτε σύµβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό
από κάθε οικονοµικό φορέα. Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές
εφαρµόζουν την παράγραφο 1 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου µόνο στους οικονοµικούς φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι στο κράτος - µέλος το οποίο τηρεί τον επίσηµο
κατάλογο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 66
(άρθρο 47 της Οδηγίας)
Κριτήρια ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων σχετικά µε το διοικητικό καθορισµό της αµοιβής ορισµένων κατηγοριών υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές
αναθέτουν τις συµβάσεις του παρόντος είναι:
α) είτε εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια που συνδέονται µε το αντικείµενο
της συγκεκριµένης σύµβασης, όπως ενδεικτικά η ποιότητα, η
τιµή, η τεχνική αξία, ο λειτουργικός χαρακτήρας, τα περιβαλλο-
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ντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, το κόστος σε όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση
µετά την πώληση και η τεχνική συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης, η ασφάλεια του
εφοδιασµού, η διαλειτουργικότητα και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά,
β) είτε αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή.
2. Όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά και µε την επιφύλαξη του τρίτου
εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύµβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς. Η στάθµιση αυτή µπορεί να
εκφράζεται µε την πρόβλεψη µιας κλίµακας µε κατάλληλο εύρος.
Όταν, κατά τη γνώµη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή
η στάθµιση για λόγους που µπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει στα έγγραφα της σύµβασης τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων ανάθεσης.
Άρθρο 67
(άρθρο 48 της Οδηγίας)
Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει την προσφυγή σε
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες.
2. Στην κλειστή διαδικασία ή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποφασίζει ότι, πριν από την ανάθεση µιας σύµβασης
του παρόντος, διεξάγεται ηλεκτρονική δηµοπρασία, όταν οι προδιαγραφές της σύµβασης µπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια.
Υπό τους ίδιους όρους, η ηλεκτρονική δηµοπρασία µπορεί να
χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό µεταξύ των µερών µιας
συµφωνίας - πλαίσιο.
3. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία βασίζεται είτε µόνον στις τιµές,
εφόσον η σύµβαση ανατίθεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή,
είτε στις τιµές ή στις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών
που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.
4. Η αναθέτουσα αρχή που αποφασίζει να προσφύγει σε ηλεκτρονική δηµοπρασία αναφέρει τούτο στην προκήρυξη και τα
λοιπά έγγραφα της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείµενο της
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι
προσδιορίσιµα ποσοτικώς κατά τρόπο, ώστε να εκφράζονται σε
αριθµούς ή ποσοστά,
β) τα ενδεχόµενα όρια των τιµών που µπορούν να προσφερθούν, όπως τα όρια αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του
αντικειµένου της σύµβασης,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και τη
χρονική στιγµή που, ενδεχοµένως, τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας,
ε) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προσφέροντες µπορούν
να µειοδοτήσουν, και ιδίως τις κατ’ ελάχιστον αποκλίσεις που,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, απαιτούνται προς τούτο,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο
ηλεκτρονικό σύστηµα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
5. Πριν προβεί στην ηλεκτρονική δηµοπρασία, η αναθέτουσα
αρχή διενεργεί µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
σύµφωνα µε το επιλεγµένο κριτήριο/ κριτήρια ανάθεσης και µε
τη στάθµισή τους, όπως έχει καθορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές
προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων να υποβάλουν νέες τιµές ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε
ατοµική βάση µε το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και
προσδιορίζει την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης της ηλεκτρο-
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νικής δηµοπρασίας. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία µπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.
6. Όταν η ανάθεση γίνεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το
αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του προσφέροντος. Στην πρόσκληση αναφέρεται και ο µαθηµατικός
τύπος που θα χρησιµοποιηθεί κατά την ηλεκτρονική δηµοπρασία
για την αυτόµατη ανακατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση
µε τις νέες τιµές ή τις νέες αξίες που θα υποβληθούν. Ο µαθηµατικός αυτός τύπος περιλαµβάνει τους συντελεστές στάθµισης
όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για τον προσδιορισµό
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης. Προς τούτο, οι ενδεχόµενες κλίµακες πρέπει να ανάγονται εκ των προτέρων σε µια συγκεκριµένη τιµή. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός
τύπος για κάθε τύπο εναλλακτικής προσφοράς.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί αµέσως σε όλους τους
προσφέροντες τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που τους
επιτρέπουν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την κατάταξή τους.
Ακόµη, µπορεί να τους γνωστοποιεί και άλλα πληροφοριακά
στοιχεία σχετικά µε άλλες προσφερόµενες τιµές ή ποσά, υπό τον
όρο ότι τούτο προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μπορεί
επίσης, ανά πάσα στιγµή, να ανακοινώνει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση της δηµοπρασίας. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γνωστοποιεί την ταυτότητα των
προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων της
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας.
8. Η αναθέτουσα αρχή περατώνει την ηλεκτρονική δηµοπρασία σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
τρόπους:
α) επισηµαίνει στην πρόσκληση συµµετοχής στη δηµοπρασία
την ηµεροµηνία και την ώρα λήξης της διαδικασίας,
β) όταν δεν λαµβάνει πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει στην πρόσκληση συµµετοχής στη δηµοπρασία την
προθεσµία που θα τηρήσει µετά τη λήψη της τελευταίας προσφοράς πριν περατώσει την ηλεκτρονική δηµοπρασία,
γ) όταν οι φάσεις της δηµοπρασίας, όπως καθορίζονται στην
πρόσκληση συµµετοχής στη δηµοπρασία, έχουν όλες ολοκληρωθεί.
9. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να περατώσει την
ηλεκτρονική δηµοπρασία σύµφωνα µε την περίπτωση γ’, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση β’, η πρόσκληση συµµετοχής στη δηµοπρασία πρέπει
να αναφέρει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης της δηµοπρασίας.
10. Αφού περατώσει την ηλεκτρονική δηµοπρασία, η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύµβαση µε βάση και τα αποτελέσµατα
της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας.
11. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί την
ηλεκτρονική δηµοπρασία καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να παρακωλύει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή να
τροποποιεί το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισµού και προσδιορισθεί στα
λοιπά έγγραφα της σύµβασης.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να ορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες της διαδικασίας διενέργειας
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν
συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 68
(άρθρο 49 της Οδηγίας)
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
1. Εάν, για ορισµένη σύµβαση, οι οικονοµικές προσφορές εµφανίζονται ως ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό
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της, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις εν λόγω προσφορές,
ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις που θεωρεί χρήσιµες σε σχέση
µε τη σύνθεση της προσφοράς. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν
να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής
των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου
ή για την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου, υπηρεσίας ή προµήθειας,
ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
3. Η αναθέτουσα αρχή που διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή λόγω της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
στον προσφέροντα µπορεί να απορρίψει την εν λόγω προσφορά
αποκλειστικά για το λόγο αυτόν µόνον εφόσον διαβουλευθεί µε
τον προσφέροντα και εφόσον ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί νόµιµα.
Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Άρθρο 69
(άρθρα 50 και 51 της Οδηγίας)
Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους,
οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές
1. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 5 η αναθέτουσα αρχή
επιβάλει στον ανάδοχο την υπεργολαβική ανάθεση συµβάσεων
σε τρίτους µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι, οι οποίοι δεν
είναι αναθέτουσες αρχές, εφαρµόζουν τα άρθρα 69 έως 71 κατά
την ανάθεση συµβάσεων υπεργολαβίας σε τρίτους.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι οικονοµικοί φορείς
που συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύµβαση ή οι
οικονοµικοί φορείς που συνδέονται µε τους φορείς αυτούς δεν
θεωρούνται τρίτοι. Ο προσφέρων περιλαµβάνει εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω επιχειρήσεων στην προσφορά του. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται για τις οποιεσδήποτε µεταβολές
στους δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ των οικονοµικών φορέων.
3. Η ανάθεση συµβάσεων από τον προσφέροντα στους οικονοµικούς φορείς της παραγράφου 2 δεν θεωρείται υπεργολαβία
και δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου περί υπεργολαβικής ανάθεσης τµήµατος του συµβατικού αντικειµένου σε
τρίτους µέσω διαγωνισµού. Η ανάθεση συµβάσεων στους ως
άνω οικονοµικούς φορείς δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο ποσοστό υπεργολαβίας που ενδεχοµένως επιβάλει στον ανάδοχο
η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 5 περιπτώσεις β’ και γ’.
4. Ο ανάδοχος υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, πριν από την
υπογραφή κάθε σύµβασης υπεργολαβίας, φάκελο που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία και τα κριτήρια
που χρησιµοποίησε για την επιλογή του συγκεκριµένου υπεργολάβου και σχέδιο της σύµβασης υπεργολαβίας που θα υπογραφεί µεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου. Η σύµβαση
υπεργολαβίας υπογράφεται µόνο εφόσον εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
5. Ο ανάδοχος ενεργεί µε διαφάνεια και µεταχειρίζεται όλους
τους δυνητικούς υπεργολάβους ισότιµα και χωρίς διακρίσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 70
(άρθρο 52 της Οδηγίας)
Κανόνες δηµοσιότητας και σύναψης
συµβάσεων υπεργολαβίας
1. Όταν ο ανάδοχος, ο οποίος δεν είναι αναθέτουσα αρχή,
αναθέτει σύµβαση υπεργολαβίας, γνωστοποιεί την πρόθεσή του
µε προκήρυξη.
2. Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας περιέχουν τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο παράρτηµα V και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν χρήσιµες από τον ανάδοχο, εν ανάγκη µε την
έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας
συντάσσονται σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα υποδείγµατα που
εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της συµβουλευτικής διαδικασίας του άρθρου 67 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
3. Οι προκηρύξεις υπεργολαβίας δηµοσιεύονται σύµφωνα µε
το άρθρο 49 παράγραφοι 2 έως 5.
4. Δεν απαιτείται προκήρυξη υπεργολαβίας όταν η σύµβαση
υπεργολαβίας πληροί τις προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προκήρυξη του άρθρου 42.
5. Οι ανάδοχοι µπορούν να εκδίδουν σύµφωνα µε το άρθρο 49
προκηρύξεις υπεργολαβίας για τις οποίες δεν απαιτείται δηµοσιότητα.
6. Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να εκπληρώνει την απαίτηση
υπεργολαβίας του άρθρου 34 παρ. 5, αναθέτοντας στη βάση
συµφωνίας-πλαίσιο συµβάσεις υπεργολαβίας οι οποίες θα συνάπτονται σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο
69 παρ. 5 και 71, καθώς και στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου. Οι συµβάσεις υπεργολαβίας που βασίζονται σε
µια τέτοια συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται µε τήρηση των όρων
που προβλέπει η συµφωνία-πλαίσιο. Μπορούν να ανατεθούν
µόνο σε οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν αρχικά στη συµφωνία-πλαίσιο. Κατά την ανάθεση των συµβάσεων, οι συµβαλλόµενοι προτείνουν πάντοτε όρους που συνάδουν προς τους
όρους της συµφωνίας-πλαίσιο.
Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα επτά έτη, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται λαµβανοµένου υπόψη του προβλεπόµενου κύκλου ζωής
οποιωνδήποτε παραδιδόµενων ειδών, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων, και των τεχνικών δυσκολιών τις οποίες ενδέχεται να προκαλέσει η αλλαγή προµηθευτή.
Οι συµφωνίες-πλαίσιο δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να
νοθεύει τον ανταγωνισµό.
7. Για την ανάθεση συµβάσεων υπεργολαβίας µε εκτιµώµενη
αξία χωρίς ΦΠΑ κατώτερη των χρηµατικών ορίων του άρθρου
24, οι ανάδοχοι εφαρµόζουν τις αρχές της συνθήκης σχετικά µε
τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό. Το άρθρο 25 εφαρµόζεται
στον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων υπεργολαβίας.
Άρθρο 71
(άρθρο 53 της Οδηγίας)
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υπεργολάβων
1. Ο ανάδοχος αναφέρει στην προκήρυξη υπεργολαβίας τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υπεργολάβων που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια θα εφαρµόσει στην ποιοτική επιλογή των υπεργολάβων. Όλα τα κριτήρια
πρέπει να είναι αντικειµενικά, χωρίς διακρίσεις και να συνάδουν
προς τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την αναθέτουσα αρχή,
όσον αφορά την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια σύµβαση. Οι απαιτούµενες ικανότητες πρέπει να συνδέονται άµεσα
µε το αντικείµενο της σύµβασης υπεργολαβίας και τα απαιτούµενα επίπεδα ικανότητας να είναι ανάλογα προς αυτό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαιτείται να προχωρήσει σε υπεργολαβική
ανάθεση, εφόσον αποδεικνύει, µε τρόπο που πείθει την αναθέτουσα αρχή, ότι κανείς από τους υπεργολάβους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή καµία από τις προσφορές τους δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη υπεργολαβίας, µε αποτέλεσµα ο ανάδοχος να µην είναι
σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κύριας σύµβασης.
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Άρθρο 72
(άρθρο 54 της Οδηγίας)
Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους
οι οποίοι είναι αναθέτουσες αρχές
Αν ο ανάδοχος είναι αναθέτουσα αρχή εφαρµόζει κατά τη σύναψη συµβάσεων υπεργολαβίας τις διατάξεις του παρόντος,
εκτός των άρθρων 69 έως 72 και 89 έως 96.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 73
Προγράµµατα Έρευνας και Ανάπτυξης
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µπορεί να υλοποιεί ερευνητικά – αναπτυξιακά προγράµµατα αµυντικού χαρακτήρα, είτε
µέσω της ανάθεσης συµβάσεων µε αντικείµενο εν µέρει ή εν συνόλω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (ΕΑ), σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4 και 5 ή µέσω της συµµετοχής σε Διακρατικά
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ του άρθρου 17
(ΔΟΠΕΑΣ).
2. Οι συµβάσεις έρευνας και ανάπτυξης διακρίνονται: α) στις
απλές συµβάσεις ΕΑ, µε αντικείµενο δραστηριότητες της παραγράφου 3, και β) στις µικτές συµβάσεις ΕΑ µε επιχειρησιακές
εφαρµογές, µε αντικείµενο αφ’ ενός δραστηριότητες ΕΑ της παραγράφου 3, αφ’ ετέρου αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να
αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και να ενσωµατωθούν στις δυνατότητές του (προ-παραγωγή ή παραγωγή υλικών και προϊόντων για λογαριασµό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, βάσει των αποτελεσµάτων του σταδίου της έρευνας).
3. Ως έρευνα και ανάπτυξη νοούνται όλες οι δραστηριότητες
που περιλαµβάνουν: α) είτε βασική έρευνα, η οποία συνίσταται
σε πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως
για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται
πρακτική εφαρµογή ή χρήση, β) είτε εφαρµοσµένη έρευνα, η
οποία συνίσταται σε πρωτότυπα έργα µε σκοπό την παραγωγή
νέας γνώσης, η οποία κατευθύνεται πρωτίστως και προς ένα συγκεκριµένο πρακτικό στόχο ή σκοπό, γ) είτε πειραµατική ανάπτυξη, η οποία συνίσταται σε έργο που βασίζεται σε υφιστάµενη
γνώση που έχει ληφθεί από έρευνα ή εµπειρία στην πράξη, µε
σκοπό την παρασκευή νέων υλικών, προϊόντων ή συσκευών, την
εισαγωγή νέων διεργασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών ή τη σηµαντική βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν. Η πειραµατική
ανάπτυξη µπορεί να περιλαµβάνει την υλοποίηση έργων τεχνολογικής εφαρµογής, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν
τις επιδόσεις νέας µεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. Η έρευνα και ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει
την κατασκευή και το χαρακτηρισµό πρωτοτύπων προ-παραγωγής, εργαλείων, βιοµηχανική µηχανοτεχνία, βιοµηχανικό σχεδιασµό ή κατασκευή.
4. Οι απλές συµβάσεις ΕΑ ανατίθενται:
α) είτε, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου,
σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ’ του άρθρου 17, µε τον ανάδοχο
που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τις ανάγκες του
εκάστοτε προγράµµατος ΕΑ, όταν η σύµβαση ΕΑ έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, τα οφέλη των οποίων, όπως ιδίως τα πνευµατικά
δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων της έρευνας, δεν ανήκουν
αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την
άσκηση της δραστηριότητάς της και υπό τον όρο ότι η χρηµατοδότηση της σύµβασης δεν προέρχεται αποκλειστικά από πόρους
της αναθέτουσας αρχής ή του Δηµοσίου εν γένει,
β) είτε, µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προκήρυξη
διαγωνισµού του άρθρου 42, όταν η σύµβαση ΕΑ έχει ως αντικείµενο:
αα) την παροχή υπηρεσιών ΕΑ, τα οφέλη των οποίων ανήκουν
για ιδία χρήση αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή, η οποία καταβάλει το σύνολο της αµοιβής για την παροχή των ως άνω υπη-
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ρεσιών ΕΑ ή
ββ) την προµήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ή αποτελούν έργα τεχνολογικής επίδειξης, µε εξαίρεση την παραγωγή ποσοτήτων
ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,
γ) στην περίπτωση των απλών συµβάσεων είναι δυνατή και η
χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
5. Οι µικτές συµβάσεις ΕΑ ανατίθενται κατ’ εφαρµογή των γενικών διατάξεων του παρόντος, λαµβάνοντας κατεξοχήν υπόψη
τις διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας εφοδιασµού λόγω των επιχειρησιακών εφαρµογών των αποτελεσµάτων τους.
Άρθρο 74
Υλοποίηση – Χρηµατοδότηση
1. Η υλοποίηση των προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης
διέρχεται τα ακόλουθα βασικά στάδια:
α) Λεπτοµερής καθορισµός των γενικών απαιτήσεων.
β) Σύνταξη και έγκριση των στόχων και προδιαγραφών αποτελέσµατος των επί µέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων.
γ) Σύναψη συµβάσεων ΕΑ / συµφωνιών ΔΟΠΕΑΣ.
δ) Διενέργεια ελέγχων παρακολούθησης και αποδοχής αποτελεσµάτων ΕΑ – απολογισµός.
2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 105, οι διατάξεις των άρθρων
33-45, 48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του ν. 3433/ 2006 διέπουν και
την εκτέλεση των συµβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, προσαρµοσµένες στο σκοπό και τη φύση των συµβάσεων αυτών. Σε περίπτωση που οι εν λόγω διατάξεις δεν συνάδουν µε τις
ιδιαιτερότητες µιας σύµβασης έρευνας και ανάπτυξης, δεν εφαρµόζονται.
3. Οι λεπτοµέρειες κατάρτισης και υλοποίησης προγραµµάτων
ΕΑ από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Η έκδοση της απόφασης αυτής
δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 75
Διακρατικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ερευνητικής και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µπορεί να συµµετέχει σε Διακρατικά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ) σε συνεργασία µε τουλάχιστον
ένα κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτύξουν
νέο στρατιωτικό εξοπλισµό από κοινού µε στόχο την εξέλιξη
νέων τεχνολογιών και την αντιµετώπιση του υψηλού κόστους
έρευνας και ανάπτυξης πολυσύνθετων οπλικών συστηµάτων. Στα
προγράµµατα αυτά µπορούν να συµµετέχουν και τρίτα κράτη.
Τα ΔΟΠΕΑΣ µπορούν να έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη
νέου προϊόντος και, κατά περίπτωση, τις µεταγενέστερες φάσεις
για όλα ή µέρη του κύκλου ζωής του προϊόντος αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων της προ-παραγωγής και της παραγωγής. Τα ΔΟΠΕΑΣ υλοποιούνται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των λοιπών
διατάξεων του παρόντος.
2. Τα προγράµµατα ΔΟΠΕΑΣ τελούν υπό τη διαχείριση των
κρατών που µετέχουν στη διακρατική συνεργασία. Οι επί µέρους
συµβάσεις δύναται να ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ενός
κράτους - µέλους στο όνοµα ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών - µελών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.
3. Ορισµένα από αυτά τελούν υπό τη διαχείριση διεθνών οργανισµών ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας (EDA). Στην περίπτωση αυτή οι
συµβάσεις µπορούν να ανατίθενται είτε από τους διεθνείς οργανισµούς είτε από τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του συγκεκριµένου προγράµµατος και αναθέτουν
συµβάσεις στο όνοµα των κρατών - µελών.
4. Μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραµµα ΔΟΠΕΑΣ µεταξύ κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο, τα κράτη - µέλη ανα-
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φέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσοστό των δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση µε το συνολικό κόστος του
προγράµµατος, τη συµφωνία επιµερισµού του κόστους, καθώς
και το προβλεπόµενο ποσοστό αγορών ανά κράτος - µέλος, εάν
υπάρχουν.
Άρθρο 76
Επιστροφή του σταθερού
και µη επαναλαµβανόµενου κόστους
1. Εάν κατά την προµήθεια ενός υλικού, την εκτέλεση ενός
έργου ή την παροχή µίας υπηρεσίας που αποτελούν αντικείµενο
σύµβασης που συνάπτεται βάσει των διατάξεων του παρόντος,
προκύψει κόστος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, πιστοποίησης, ενσωµάτωσης και ολοκλήρωσης συστηµάτων ή υποσυστηµάτων που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, τότε, αν αυτό το
κόστος συµπεριλαµβάνεται ή θα συµπεριληφθεί από τον ανάδοχο στο κόστος του ίδιου έργου, υλικού ή υπηρεσίας που προσφέρεται ή θα προσφερθεί, ολικώς ή µερικώς, σε άλλον πελάτη
του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατ’ αναλογία, το µη επαναλαµβανόµενο κόστος για
το υπόψη υλικό (Non Recurring Cost), συµπεριλαµβανοµένης της
διαχρονικής προσαρµογής του τιµήµατος, σύµφωνα µε µαθηµατικό τύπο, οι παράγοντες του οποίου είναι:
α) το µη επαναλαµβανόµενο κόστος (σταθερό) που πλήρωσε
η υπηρεσία στον προµηθευτή ανάδοχο για το υπόψη υλικό,
β) η συνολική ποσότητα του υλικού για όλους τους επόµενους
πελάτες του αναδόχου,
γ) η ποσότητα του υλικού, έργου ή υπηρεσίας της σύµβασης,
δ) η ποσότητα του υλικού, έργου ή υπηρεσίας στη σύµβαση
του πελάτη του.
2. Οι τιµές των παραγόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται µε βάση τη χρέωση της αναθέτουσας
αρχής µε το µη επαναλαµβανόµενο κόστος και τις σχετικές συµβάσεις προµήθειας επόµενων πελατών του αναδόχου, για τις
οποίες πρέπει να ενηµερώνεται η αναθέτουσα αρχή, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
3. Οι ειδικές λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο υπολογισµού και τη διαδικασία επιστροφής του σταθερού και µη επαναλαµβανόµενου κόστους για το υπό προµήθεια υλικό καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 77
Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
1. Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξουν:
α) τη νοµιµοποίησή τους,
β) την προσωπική κατάσταση και επαγγελµατική τους επάρκεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 57, 58 και 65,
γ) τη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά τους, σύµφωνα
µε τα άρθρα 59 και 60,
δ) την επίκληση της χρηµατοοικονοµικής ή τεχνικής ικανότητας τρίτων, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφοι 2 και 3, και το
άρθρο 60 παράγραφοι 3 και 4,
ε) την ύπαρξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα
61 και 62.
2. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι αυτά πληρούνται, εξειδικεύονται στα
έγγραφα της σύµβασης.
3. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία, υποβάλει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση, για κάθε
µέλος που συµµετέχει στην κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται επίσης δήλωση των µελών της κοινοπραξίας αναφορικά µε το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία, τον καθορισµό ενός µέλους ως υπεύθυνου για το συντο-

νισµό, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας έναντι
της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε
µέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση
για τη συµµετοχή του µέλους στην κοινοπραξία.
4. Όταν υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από υποψήφιο που
δηλώνει ότι θα χρησιµοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση
της σύµβασης στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκοµίζονται από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 έως 3,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 78
Χρόνος και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
1. Ο χρόνος και ειδικότερος τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής εξειδικεύεται στα έγγραφα της εκάστοτε σύµβασης, ανάλογα µε το είδος της διαδικασίας ανάθεσης
που ακολουθείται. Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, µε
εξαίρεση τις εγγυητικές επιστολές, επιτρέπεται να µην υποβάλλονται εκ νέου, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο
στην αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται ακόµη εν ισχύ. Περί τούτου πρέπει να γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά.
2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/ 1999 (Α’
99) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών δεν έχουν
εφαρµογή στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του παρόντος.
3. Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει
να είναι επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα και να
φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος),
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά εξειδικεύονται στα έγγραφα της σύµβασης. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι αυτός
ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις
και στοιχεία κατά τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Άρθρο 79
Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού προβαίνει στην
έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Αίτηση συµµετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσµη.
2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται δηµόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να
παρευρίσκονται λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα
έγγραφα της σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των
συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής.
3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής
επιλογής, ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και
διενεργείται η ποιοτική επιλογή των υποψηφίων. Ακολουθεί η
βαθµολόγηση των υποψηφίων και η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν προσφορές στο
δεύτερο στάδιο της κλειστής, της µε διαπραγµάτευση διαδικασίας, καθώς και στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου.
4. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει προς τους
προεπιλεγέντες υποψηφίους πρόσκληση για υποβολή προσφο-
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ράς ή συµµετοχής σε διαπραγµάτευση ή συµµετοχής στο επόµενο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Άρθρο 80
Σύνταξη προσφορών
1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία:
α) εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό,
β) τεχνική προσφορά,
γ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών,
επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή
πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγγραφα της
σύµβασης,
δ) όλα τα στοιχεία που µπορεί να απαιτεί η αναθέτουσα αρχή
σχετικά µε τη συµµόρφωση του προσφέροντος µε τους ειδικούς
όρους περί ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασµού, καθώς και
µε τους ειδικούς όρους περί υπεργολαβίας,
ε) οικονοµική προσφορά,
στ) οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις
διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι
σύµφωνη µε τους γενικούς και ειδικούς όρους των εγγράφων
της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε
ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά για έργο, προµήθεια ή υπηρεσία που περιέχει
τιµή σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από την
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ Δηµοσίου, υπέρ νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή οργανισµών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τυχόν
έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρµογή των
τιµών, συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης. Προσφορά µε όρο για έκπτωση στην τιµή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στην κοινοπραξία είτε
από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το
µέρος του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης που αντιστοιχεί
στο κάθε µέλος της κοινοπραξίας.
7. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
8. Εάν λόγω αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας
βίας, µέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά µέλη της κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του µέλους, η οποία
πρέπει όµως να εγκριθεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
9. Διευκρινίσεις µετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται
µόνον όταν ζητούνται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, υπό
τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν µεταβάλουν
ουσιωδώς το περιεχόµενο της προσφοράς ή το αντικείµενο της
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σύµβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 81
Εγγυητικές επιστολές
1. Το άρθρο 33 του ν. 3433/2006, πλην της παραγράφου 14
αυτού, που ρυθµίζει τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις εγγυητικές επιστολές, διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 105.
2. Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή
παραδίδονται και εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης των ενδιάµεσων πληρωµών.
3. Όπου στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006 γίνεται αναφορά σε
υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών νοούνται αυτά που περιλαµβάνονται στα υποδείγµατα των εγγράφων της σύµβασης, τα
οποία εκδίδονται µε την απόφαση του Υπουργού που προβλέπεται στο άρθρο 29.
Άρθρο 82
Προέλευση και κατασκευή προϊόντων
1. Εάν ο οικονοµικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, αναφέρει, µέσω υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτει
στην προσφορά του, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο
εγκατάστασής του.
2. Εάν ο οικονοµικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει στην προσφορά του τη χώρα προέλευσης
του τελικού προϊόντος που προσφέρει, την επιχείρηση που θα
κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην προσφορά
του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά το εργοστάσιο κατασκευής
του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση
του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την
εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στον οικονοµικό φορέα.
3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν
διάφορες φάσεις κατασκευής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει,
µέσω υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτει στην προσφορά του,
τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον
τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων και των εργοστασίων
τους, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης
στη διαµόρφωση του τελικού προϊόντος.
4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή
της επιχείρησης και του εργοστασίου που δηλώθηκε, εκτός εάν
η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειµενικούς λόγους ή
λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.
6. Εάν, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και πρόσκληση του ενδιαφερόµενου για παροχή εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού
αποκλεισµού από τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Για το συγκεκριµένο εγχώριο οικονοµικό φορέα ενηµερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64.
7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχείρησης
ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η
αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειµενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος
γίνει σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της,
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση
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των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού
ίσου µε το 10%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας της
σύµβασης.
Άρθρο 83
Υποβολή προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα. Προσφορά σε άλλη γλώσσα
κατατίθεται µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε
κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια που συνοδεύουν τις προσφορές µπορεί να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων
των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. Παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται, µε ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
3. Προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που θα κατατεθούν.
5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσµα, επιστρέφονται στους προσφέροντες
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Άρθρο 84
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστηµα εκατό ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της
διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της
σύµβασης ή αν παραταθούν µεταγενέστερα εγγράφως από τους
υποψηφίους για χρόνο µεγαλύτερο από τον παραπάνω.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο αυτού που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν παρέλθουν οι προθεσµίες της παραγράφου 1, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται
να τους επιστραφεί η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη απαίτησή
τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση µε την προσφορά
τους.
Άρθρο 85
Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
2. Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η βαθµολόγησή τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας της τεχνικής προσφοράς µε τα έγγραφα της σύµβασης, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή
εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και τη βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών που γίνονται αποδεκτές.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους
προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Οικονοµικές
προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφο-

νται.
4. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται παρουσία των υποψηφίων που προσκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Ακολουθεί
ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των οικονοµικών προσφορών και η κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα µε το κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης. Προσφορά που υποβλήθηκε από υποψήφιο που δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης
της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Άρθρο 86
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε
τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στο στάδιο
της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού
µπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζοµένων,
προκειµένου να εξετάσει τις πραγµατικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριµένα υλικά που προσφέρουν
στο διαγωνισµό.
2. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, σε περίπτωση ισοδύναµων
προσφορών µεταξύ δύο ή περισσότερων οικονοµικών φορέων,
η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει
τη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή προσφοράς, τότε η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγµάτευσης επί της τιµής προσφοράς, τηρουµένων πρακτικών,
αφού κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναµες και
ισότιµες προσφορές, µέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
3. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή,
ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Σε
περίπτωση ισότιµων προσφορών, ως ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν
όλοι οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιµες οικονοµικές προσφορές.
Άρθρο 87
Κατακύρωση σύµβασης
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού εισηγείται την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης.
2. Η απόφαση:
α) για την έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού,
β) για την κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα,
γ) για την έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης,
λαµβάνεται για ποσό άνω των πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ
από το ΚΥΣΕΑ, µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, η απόφαση λαµβάνεται
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη της αρµόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης για την
ενεργοποίηση του αντίστοιχου υποπρογράµµατος κατά τα
άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 και του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας µπορεί κατά την κρίση του
ή εφόσον το ζητήσει η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.
Άρθρο 88
Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της σύµβασης, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται
στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται ότι έγινε νόµιµα, εφόσον
δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά απο-
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σταλούν ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν
µε επιστολή βεβαίας χρονολογίας.
2. Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή
µέσα σε είκοσι ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού προβαίνει εν συνεχεία
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που κατατέθηκαν. Στα έγγραφα της σύµβασης ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και ο χρόνος πρόσβασης των διαγωνιζοµένων σε αυτά.
5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην απόφαση
κατακύρωσης ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως 4, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 89
(άρθρο 55 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής – Αρµόδιο δικαστήριο
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών,
υπηρεσιών και συµφωνιών-πλαίσιο στους τοµείς της άµυνας και
της ασφάλειας διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να
του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του παρόντος νόµου και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση των
κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων
του παρόντος, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα επόµενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της
υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης.
3. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, για την
εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
4. Οι αγωγές αποζηµίωσης του άρθρου 94 εκδικάζονται από
τα δικαστήρια που είναι αρµόδια κατά τις γενικές διατάξεις.
Άρθρο 90
(άρθρα 55 παρ. 6, 56, 57, 58 και 59 της Οδηγίας)
Προδικαστική προσφυγή
1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από τότε που
έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η απόφαση ανάθεσης της
σύµβασης περιλαµβάνει ειδικότερα τα στοιχεία του άρθρου 53
παρ. 2 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της
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σύµβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91 παράγραφος 2.
3. Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της µπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο.
4. Η προδικαστική προσφυγή µπορεί να αποστέλλεται στην
αναθέτουσα αρχή µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο, πρέπει
ωστόσο να επιβεβαιώνεται µε έγγραφη κατάθεση ή αποστολή µε
το ταχυδροµείο εντός πέντε ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της.
5. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτής συνεπάγονται την άµεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύµβασης.
6. Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρµόζεται:
α) σε συµβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
48,
β) όταν µόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύµβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι,
γ) σε συµβάσεις που συνάπτονται µε βάση συµφωνία-πλαίσιο
σύµφωνα µε τα άρθρα 43 έως 45.
7. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του
προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγοµένου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν συνεπάγεται
το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή απορρίψει την προδικαστική προσφυγή.
8. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά
πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
9. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει επαρκή βαθµό εµπιστευτικότητας των διαβαθµισµένων πληροφοριών ή άλλων
πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που διαβιβάζονται από τους οικονοµικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι
οι οικονοµικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύµφωνα µε τα συµφέροντα της άµυνας και της ασφάλειας.
10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα,
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται
η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, µέχρι την προηγούµενη της πρώτης δικασίµου που
ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Στην περίπτωση
αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την αρχική ή την, µετά την αναβολή,
δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η τυχόν καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το
δικαστήριο σε αναβολή.
11. Το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννοµης προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση
επί της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, να επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της
κύρωσης αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από πεντακόσια
ευρώ, ούτε µεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ. Το σχετικό
ποσό καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισµού
και περιέρχεται στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται
πρώτη.
12. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου υπογραφή της
σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννοµης προστασίας.
13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων που ρυθµίζονται από τον
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παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών
κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που εκδίδονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των συµβάσεων αυτών και το
άρθρο 31 του ν. 3433/2006 καταργείται.
Άρθρο 91
(άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας)
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
1. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Δεν επιτρέπεται
να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης,
εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε την προσωρινή
διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 6.
3. Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει µε πράξη του την ηµέρα και
ώρα εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από τριάντα ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης, η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε
ηµέρες.
4. Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την αναθέτουσα
αρχή και, σε περίπτωση που είναι διαφορετική, προς την υπηρεσία που είναι αρµόδια για την παραλαβή των προσφορών. Κοινοποιείται επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο του οποίου
την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται
µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών και της τηλεοµοιοτυπίας, µέσα σε δέκα ηµέρες από την
άσκηση της αίτησης.
5. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Οι διάδικοι οφείλουν
να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιµα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
6. Ο αρµόδιος δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της αίτησης
και µετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής τρεις ηµέρες νωρίτερα, να εκδώσει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης, προσωρινή
διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα
µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης
αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, γεγονός για το οποίο
αρκεί απλή µνεία. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να ανακληθεί είτε
από τον δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί για ακρόαση ο αιτών τρεις ηµέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων.
7. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων του παρόντος και η λήψη του
µέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων
του αιτούντος.
8. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθµιση της
βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών
λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως των εθνικών
συµφερόντων άµυνας και ασφάλειας, κρίνεται ότι οι αρνητικές
συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την
ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.
9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα,
χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει

ιδίως την αναστολή ισχύος όρων των εγγράφων της σύµβασης,
την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την
εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση
εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης. Η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών από την εκδίκαση της αίτησης.
10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων διακόπτεται
µε την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει
από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε
υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού µέτρου, οφείλει µέσα
σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την επίδοση της απόφασης
αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα, διαφορετικά αίρεται
αυτοδίκαια η ισχύς του ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσιµος για
την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα τρίµηνο από την κατάθεση του δικογράφου.
11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σύµφωνα µε το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης , τη διοικητική
πράξη που προκάλεσε τη διαφορά, ή, σε περίπτωση παράλειψης,
να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή,
για το τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθηµα εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παράγραφος 2 του π.δ. 18/1989.
12. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου υπογραφή της
σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννοµης προστασίας.
Άρθρο 92
(άρθρο 56 της Οδηγίας)
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει
κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικού µε τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύµβασης ή διάταξη
του παρόντος νόµου. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση
όρου που περιέχεται στα έγγραφα της σύµβασης και αναφέρεται
σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές προδιαγραφές,
καθώς και των πράξεων της αναθέτουσας αρχής περί αποκλεισµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
2. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε
ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή εκτός εάν
η σύµβαση έχει κηρυχθεί άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 94.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και η σύµβαση υπογράφηκε και
ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου
ένδικου βοηθήµατος, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παρ.
2 του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 93
(άρθρα 60, 61 και 62 της Οδηγίας)
Κήρυξη της σύµβασης άκυρης
1. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη της
ακυρότητας σύµβασης που έχει υπογραφεί:
α) εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
περίπτωση που ανάλογη δηµοσίευση ήταν υποχρεωτική, ή
β) σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5, του άρθρου 91 παρ. 2, εφόσον λόγω της παράβασης αυτής ο προσφέρων ο οποίος ασκεί προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας
άσκησης προσυµβατικών διαδικασιών προσφυγής, η δε παρά-
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βαση αυτή συνδυάζεται µε άλλη παράβαση των άρθρων του δεύτερου Μέρους, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητες του
προσφέροντος που ασκεί προσφυγή να αναλάβει τη σύµβαση, ή
γ) σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο, εφόσον παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ανάθεση µε
διαγωνισµό συµβάσεων που συνάπτονται βάσει πολυµερούς
συµφωνίας-πλαίσιο.
2. Η αίτηση κήρυξης της σύµβασης άκυρης δεν επιτρέπεται:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή δηµοσίευσε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια εκ των
προτέρων διαφάνεια, σύµφωνα µε το υπόδειγµα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96, µε την οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή
της να αναθέσει τη σύµβαση και εφάρµοσε δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής σύναψης της σύµβασης από την
εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι
κανόνες για τον τρόπο ανάθεσης συµβάσεων σε εκτέλεση συµφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 46, έχει ήδη αποστείλει την απόφαση ανάθεσης της εκτελεστικής της συµφωνίας-πλαίσιο
σύµβασης µαζί µε την αιτιολογία της σύµφωνα µε το άρθρο 53
παρ. 2 στους προσφέροντες της συµφωνίας-πλαίσιο, έχει ήδη
αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης και
έχει εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής
της σύναψης, από την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής
της απόφασης από τα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο που υπέβαλαν προσφορά.
3. Η κήρυξη της σύµβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσµα την
αναδροµική ακυρότητά της. Τυχόν αξιώσεις των µερών διέπονται
από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το κατά τις γενικές διατάξεις αρµόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει
την ακυρότητα της σύµβασης, δεν γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού ή η εν λόγω
αξίωση ικανοποιείται µόνο εν µέρει.
4. Το δικαστήριο εκτιµώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης
και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, µπορεί να κηρύξει
την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης ή
να συντοµεύσει τη διάρκειά της.
5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρόλο
που αυτή έχει συναφθεί κατά παράβαση των περιπτώσεων της
παραγράφου 1, το δικαστήριο µπορεί να µην την κηρύξει άκυρη.
Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος η
ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρά µόνον αν η ακύρωσή της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η επιβάρυνση της
αναθέτουσας αρχής µε έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύµβασης, λόγω διεξαγωγής νέας διαδικασίας ανάθεσης, λόγω αλλαγής του οικονοµικού φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση ή λόγω νοµικών υποχρεώσεων που τυχόν συνεπάγεται
η ακύρωση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, µία σύµβαση δεν
επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη αν οι συνέπειες της ακυρότητας
θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός ευρύτερου προγράµµατος άµυνας ή ασφάλειας το οποίο είναι θεµελιώδες για τα συµφέροντα ασφαλείας του κράτους.
6. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου το δικαστήριο, µε την ίδια απόφαση, επιβάλει στην αναθέτουσα αρχή
πρόστιµο, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10%
του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης. Το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές
δεν δεσµεύεται από τα αιτήµατα των διαδίκων, αλλά εκτιµά ελευθέρως τις συνθήκες.
7. Η αίτηση κήρυξης της σύµβασης άκυρης ασκείται µέσα σε
προθεσµία τριάντα ηµερών:
α) από την επόµενη της δηµοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης σύναψης σύµβασης, εφόσον στη δηµοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης ή
β) από την επόµενη της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε
άλλο τρόπο, εφόσον στην ενηµέρωση αυτή εκτίθενται οι πληρο-
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φορίες που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53.
8. Η αίτηση κήρυξης της σύµβασης άκυρης δεν µπορεί σε
καµιά περίπτωση να ασκηθεί µετά την πάροδο έξι µηνών από την
επόµενη της υπογραφής της σύµβασης.
9. Στην αίτηση κήρυξης της σύµβασης άκυρης εφαρµόζονται
αναλογικά οι ρυθµίσεις της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η
προθεσµία και η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν
έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει
την αναστολή περαιτέρω εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 94
(άρθρο 56 παράγραφοι 1, 6 και 7 της Οδηγίας)
Αξίωση αποζηµίωσης
1. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συµµετοχή σε διαγωνισµό ή εν γένει από την ανάθεση σύµβασης του
παρόντος, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή διάταξης του παρόντος, δικαιούται να αξιώσει από την
αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση, µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύµβαση αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει
η παράβαση, τότε δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή
δεν εφαρµόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από το αρµόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην
περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 92, των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 93 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η
δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους που δεν συνδέονται µε παραλείψεις του ενδιαφερόµενου.
Άρθρο 95
(άρθρο 63 της Οδηγίας)
Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης
συµβάσεων του παρόντος, ζητεί την άρση αυτής, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι µία ηµέρες στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για ποιο λόγο
δεν έγινε καµιά διορθωτική ενέργεια ή
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύµβασης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής, είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 91.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται µέσα σε δέκα ηµέρες από
τότε που της ζητηθεί να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό µε
την πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση β’ του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια λόγω αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων που εκκρεµεί, η αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης
σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε
την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει
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να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί
ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο
λόγο δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια.
Άρθρο 96
(άρθρο 64 της Οδηγίας)
Περιεχόµενο της προκήρυξης για εκούσια
εκ των προτέρων διαφάνεια
Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως
προβλέπεται σην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
93 του παρόντος και συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
εγκρίνεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο
άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συµβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
γ) αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σύµβαση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα
υπέρ του οποίου έχει ληφθεί απόφαση ανάθεσης της σύµβασης
και
ε) εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει
χρήσιµη η αναθέτουσα αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 97
(άρθρα 65 και 66 της Οδηγίας)
Στατιστικές υποχρεώσεις
1. Η ΓΔΑΕΕ είναι αρµόδια να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, στατιστική κατάσταση συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών
που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του παρόντος κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους.
2. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τον αριθµό και την
αξία των συµβάσεων που ανατέθηκαν και αφορά χωριστά τις
συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών. Ο αριθµός και η
αξία των συµβάσεων κατανέµονται ανά χρησιµοποιούµενη διαδικασία και προσδιορίζουν για κάθε διαδικασία το αντικείµενο
των συµβάσεων ανά κατηγορία της ονοµατολογίας CPV.
3. Σε περίπτωση που έχει γίνει προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, οι
συµβάσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κατηγοριοποιούνται επιπλέον και ανάλογα µε τους λόγους προσφυγής στη διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 42.
Άρθρο 98
(άρθρα 70 και 71 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007
και 60/2007
1. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ. 59/2007 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
Οδηγίας 2009/81/ΕΚ (L 216), ούτε στις συµβάσεις στις οποίες η
Οδηγία δεν εφαρµόζεται δυνάµει των άρθρων 8, 12 και 13
αυτής.»
2. Το άρθρο 16 του π.δ. 60/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Συµβάσεις στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
Σύµφωνα µε το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν εφαρµόζεται
στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται στους τοµείς της
άµυνας και της ασφάλειας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις στις

οποίες εφαρµόζεται η Οδηγία 2009/81/ΕΚ (L 216). Το παρόν δεν
εφαρµόζεται στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ δυνάµει των άρθρων 8, 12
και 13 αυτής.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/81/ΕΚ
Άρθρο 99
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη
από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 24.
2. Στις συµβάσεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου Μέρους, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 104.
Άρθρο 100
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
1. Οι συµβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) την ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 101,
β) το συνοπτικό διαγωνισµό, στην περίπτωση που η αξία της
σύµβασης είναι κατώτερη από το χρηµατικό όριο που ορίζεται
στην µε αριθµό 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1291), σύµφωνα µε το άρθρο 102,
γ) την απευθείας ανάθεση, στην περίπτωση που η αξία της
σύµβασης είναι κατώτερη από το χρηµατικό όριο που ορίζεται
στην µε αριθµό 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1291), σύµφωνα µε το άρθρο 103.
2. Οι συµβάσεις της παραγράφου 1 µπορούν να συνάπτονται
και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 38.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας δηµοσιεύονται
υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης, µε δεσµευτικό ή µη χαρακτήρα, για τις συµβάσεις του παρόντος Μέρους.
Άρθρο 101
Ανοικτή διαδικασία
1. Ανοικτή είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά. Η ανοικτή διαδικασία διεξάγεται σε ενιαίο στάδιο, το
οποίο περιλαµβάνει τη διενέργεια ποιοτικής επιλογής των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και εν συνεχεία την
αξιολόγηση των προσφορών όσων αποδείχθηκε ότι πληρούν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό. Όπου
στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε «αίτηση συµµετοχής» νοείται η «προσφορά», ενώ όπου γίνεται αναφορά σε «υποψήφιο»
νοείται ο «προσφέρων» στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας.
2. Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες διενέργειας της ανοικτής
διαδικασίας ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 102
Συνοπτικός διαγωνισµός
Κατά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού η αναθέτουσα
αρχή δύναται να περιορίζει τα έγγραφα της σύµβασης και να µην
ορίζει κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η δηµοσίευση της προκήρυξης γίνεται µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα ηµέρες από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην οικεία ιστοσελίδα,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΔ’ - 31 ΜΑΪΟΥ 2011

σύµφωνα µε τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ν. 3861/ 2010.
Άρθρο 103
Απευθείας ανάθεση
Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα γίνεται µε κριτήριο τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης
της σύµβασης από τον ανάδοχο.
Άρθρο 104
Εξαιρέσεις
1. Οι ακόλουθες διατάξεις του δεύτερου Μέρους δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που ρυθµίζονται από το παρόν Μέρος: το
άρθρο 28, η υποχρέωση διαβίβασης έκθεσης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 2 περίπτωση α’,
το άρθρο 47, το άρθρο 48 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 49, το
άρθρο 51, το άρθρο 55, το άρθρο 95 και το άρθρο 96.
2. Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται στο
πλαίσιο συµβάσεων του παρόντος Μέρους είναι το Διοικητικό
Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση,
το οποίο αποφαίνεται αµετάκλητα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του δεύτερου Μέρους, για την εκδίκαση
των διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
π.δ. 18/1989. Αιτήσεις προσωρινής προστασίας εκδικάζονται από
τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή από
τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης µπορεί
να εισάγει την αίτηση σε τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου,
στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και µετέχει ο Εφέτης
εισηγητής.
3. α. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού και στη διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε είκοσι ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισµού στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των
προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν επιλεγεί για την
υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες.
β. Όταν στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, επείγοντες
λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσµιών
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να ορίζει προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στους
προεπιλεγέντες.
γ. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύµβασης
και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 105
Εκτέλεση συµβάσεων
1. Τα σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ιδίως οι όροι, η κα-
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τάρτιση, η τροποποίηση, η καταγγελία και η λύση των συµβάσεων, οι κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις παραδόσεις,
τις πληρωµές, την έκπτωση του αναδόχου και τις συναφείς κυρώσεις, την είσπραξη των δικαιωµάτων του δηµοσίου, την ευθύνη έναντι τρίτων, τη χρηµατοδότηση, τη δωσιδικία και το
εφαρµοστέο δίκαιο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 34 έως 42, 44, 45, 48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του ν.
3433/2006 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση αυτού. Οι διατάξεις του ν. 3433/2006 περί Εγχώριας Βιοµηχανικής Συµµετοχής (ΕΒΣ), Ελληνικής Προστιθέµενης
Αξίας (ΕΠΑ) και Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων (ΑΩ), καθώς και
οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή
τους, καταργούνται.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών, τα θέµατα της προηγούµενης παραγράφου, του άρθρου 81
και του άρθρου 106 µπορούν να ρυθµίζονται διαφορετικά.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι διατάξεις των άρθρων 33-45, 48,
60-65, 68 παρ.1 και 70 του ν. 3433/2010 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και
τις συµβάσεις υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου, προσαρµοσµένες στη φύση και το σκοπό
των συµβάσεων αυτών.
Άρθρο 106
Εκχώρηση δικαιωµάτων και αναδοχή υποχρεώσεων
1. Το άρθρο 43 του ν. 3433/2006, το οποίο ρυθµίζει τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκχώρηση δικαιωµάτων και την αναδοχή υποχρεώσεων, διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 105.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονοµικού φορέα σε προµηθευτές ή υπεργολάβους του, µετά
από συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οικονοµικού φορέα, µε όρο που τίθεται στη σύµβαση. Στην περίπτωση
αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που τυχόν υπάρχουν κατά του
εκχωρητή-οικονοµικού φορέα, ακόµη και µετά την αναγγελία της
εκχώρησης.
Άρθρο 107
Συµβάσεις εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Με τη διαδικασία του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 στρατιωτικός εξοπλισµός µπορεί να χαρακτηρίζεται µη επιχειρησιακά
αναγκαίος και να αποφασίζεται η πώληση, ανταλλαγή ή χρηµατοδοτική του µίσθωση. Με την ίδια απόφαση γίνεται η οικονοµική
αποτίµηση του στρατιωτικού εξοπλισµού και εγκρίνεται η διαδικασία υλοποίησης της εκποίησής του, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Με τη διαδικασία των άρθρων 72-75 του ν. 3883/2010, προσαρµοσµένων στη φύση και το σκοπό των εκποιήσεων στρατιωτικού εξοπλισµού, µπορεί να καταρτίζεται µακροπρόθεσµο ή/και
τριετές πρόγραµµα εκποιήσεων στρατιωτικού εξοπλισµού.
3. Η σύναψη των συµβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, µπορεί να γίνεται µε τις εξής διαδικασίες:
α) µε διακρατικές συµφωνίες,
β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών,
γ) µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
δ) µε κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
ε) µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης ή
στ) µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης.
4. Για την εφαρµογή των διαδικασιών της παραγράφου 3
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόµου, προσαρµοσµένες στη φύση και το σκοπό των συµβάσεων αυτών.
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5. Στο πλαίσιο διακρατικών συµβάσεων ή συµβάσεων που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών, στρατιωτικός εξοπλισµός µπορεί να δωρίζεται ή να
παραχωρείται κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της εξωτερικής
αµυντικής πολιτικής της χώρας. H σχετική απόφαση λαµβάνεται
µε τη διαδικασία του άρθρου 76 του ν. 3883/2010.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για
την εκποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού που χαρακτηρίζεται
άχρηστος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Η έκδοση
της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 108
Λοιπές διατάξεις
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντάται ο όρος «αµυντικό
υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός εξοπλισµός», σύµφωνα µε τον
ορισµό του άρθρου 15 περίπτωση 20.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 τροποποιείται ως
εξής:
«3. Οι κάτωθι Γενικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας: α) η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικού
Σχεδιασµού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), η οποία έχει ως αποστολή
το σχεδιασµό και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεµάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος, Ανθρώπινου Δυναµικού, Κατάρτισης, Παρακολούθησης, Συντονισµού Προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικής Μέριµνας, Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης, β) η Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία έχει ως
αποστολή τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικασιών για τη
σύναψη συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της
άµυνας, για τη σύναψη συµβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, για
τη σύναψη συµβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού, για
την πιστοποίηση συµµόρφωσης νέων προϊόντων µε συµφωνίες
Τυποποίησης, για την τυποποίηση – κωδικοποίηση του στρατιωτικού εξοπλισµού και για την κρατική διασφάλιση ποιότητας,
καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των µέτρων της
Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανικής Στρατηγικής, γ) η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), η οποία έχει ως αποστολή τη µελέτη, την υποβολή
εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης της Πολιτικής
Εθνικής Άµυνας και του Εθνικού Αµυντικού Σχεδιασµού σε συνεργασία µε τον Α/ΓΕΕΘΑ, καθώς και των θεµάτων Στρατηγικών
Αναλύσεων, Διεθνών Σχέσεων - Συνεργασιών και Διεθνών Οργανισµών, αρµοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Οι ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις δεν έχουν ιεραρχική σχέση µε τα
Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και το ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των
οποίων αναφέρουν απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος συντονίζει και παρακολουθεί το έργο τους.»
3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
οι λέξεις «το άρθρο 2» αντικαθίσταται από τις λέξεις «την παράγραφο 2 του άρθρου 1».
Άρθρο 109
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλες τις
συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των
οποίων λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ως έναρξη διαδικασίας σύναψης νοείται:
α) η αποστολή προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συµβάσεις του δεύτερου Μέρους,
β) η δηµοσίευση προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τις συµβάσεις του τρίτου Μέρους,
γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, για
τις συµβάσεις που ανατίθενται µε τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού και

δ) η λήψη απόφασης σύναψης σύµβασης, για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε
το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.
3. Συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που έχουν συναφθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόµου, εκτελούνται σύµφωνα µε το καθεστώς που τις διείπε κατά
το χρόνο σύναψής τους.
4. Οι διατάξεις περί έννοµης προστασίας διέπουν τις διαφορές
που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας
αρχής, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 110
1. Η περίπτωση 12στ’ της υποπαραγράφου 1β’ του άρθρου 3
του ν. 3883/2010 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«(στ) Αεροπορίας Στρατού.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3883/2010 (Α’ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στον απαιτούµενο για προαγωγή χρόνο δεν υπολογίζεται
ο χρόνος των υποπαραγράφων α’, β’, δ’ και ε’ της παραγράφου
1 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 1γ’ του άρθρου 32
του ν. 3883/2010 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωµάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασµού και Μεταφορών,
Υλικού Πολέµου και Έρευνας - Πληροφορικής Υποστρατήγους,
Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονοµικού,
Υποπτεράρχους Αεράµυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους, Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, οι οποίοι κατ' εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθµό του Αντιστρατήγου και
αντιστοίχων, όπως και για τους Ταξιάρχους Ελεγκτικού, οι οποίοι
δύναται αντιστοίχως να προαχθούν στο βαθµό του Υποστρατήγου.»
4. Το δικαίωµα της παραγράφου 2β’ του άρθρου 55 του ν.
3883/2010 (Α’ 167) για τη µετάταξη µονίµων Αξιωµατικών στο
Κοινό Σώµα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων
(ΚΣ ΣΣΝΣ) επεκτείνεται σε µονίµους Αξιωµατικούς µέχρι και βαθµού Αντισυνταγµατάρχη, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, µε τις ίδιες διαδικασίες και κατόπιν αίτησής τους που
υποβάλλεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Για τους Αξιωµατικούς που δεν έχουν συµπληρώσει πέντε
(5) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες του συνόλου των ετών υπηρεσίας τους. Οι µετατασσόµενοι βάσει του παρόντος εντάσσονται στην επετηρίδα του ΚΣ
ΣΣΝΣ, διατηρούν τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και καθίστανται νεότεροι όσων οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών του ΚΣ
ΣΣΝΣ, συµπεριλαµβανοµένων όσων µετατάχθηκαν σε αυτό βάσει
του άρθρου 55 του ν. 3883/2010 (Α’ 167), απέκτησαν το βαθµό
που φέρουν το ίδιο ηµερολογιακό έτος.
5. Στην υποπαράγραφο α3 του άρθρου 23 του ν. 3883/ 2010
(Α’ 167) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. έχουν καταταγεί µε διαγωνισµό.»
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α’ 167),
µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και
γ’ της παραγράφου 8 του όρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α’ 219)
υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µονίµου Αξιωµατικού πέρα
από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν.δ. 445/1974 (Α’ 160)
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περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίµων
και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάµεων αντικαθίσταται και
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«3. Οι ανακαλούµενοι στην ενεργό υπηρεσία µπορούν να προαχθούν κατά δύο (2) βαθµούς, χωρίς να επιτρέπεται η απονοµή
αποστρατευτικού βαθµού, εφόσον:
α Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον ίδιο
βαθµό που απαιτείται για να κριθούν µε τις αυτές κρίσεις οι µόνιµοι εν ενεργεία οµοιόβαθµοί τους.
β. Αποφοιτήσουν επιτυχώς από τα Σχολεία τα οποία αποτελούν ουσιαστικό προσόν για την προαγωγή των εν ενεργεία οµοιοβάθµων τους.
γ. Έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο για προαγωγή στο
βαθµό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται για τους µονίµους
οµοιοβάθµους τους, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που έχουν
διανύσει στο βαθµό που έφεραν πριν την αποστρατεία τους.
4. Στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου υπάγονται και οι
υπηρετούντες µόνιµοι από την εφεδρεία Υπαξιωµατικοί.»
8. Η ρύθµιση της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.
1911/1990 (Α’ 166) εφαρµόζεται και για όσους ενεγράφησαν σε
παραγωγική σχολή των Σωµάτων Ασφαλείας και µέχρι τη θέση
σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 62 του ν. 3883/2010 (Α’
167) δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του συνολικού ποσού της αποζηµίωσης που έπρεπε να καταβάλουν σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία. Αποζηµιώσεις που ήδη
έχουν καταβληθεί θεωρούνται ως νοµίµως καταβληθείσες και
δεν επιστρέφονται.
‘Αρθρο 111
Η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων που κυρώθηκε µε το ν. 2304/1995
(Α’ 83), όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίηση της µε το άρθρο
5 παράγραφος 15 του ν. 2408/ 1996 (Α’ 104), το άρθρο 23 παράγραφος 3 του ν. 3036/ 2002 (Α’ 171) και το άρθρο 77 παράγραφοι
4 και 5 του
ν. 3421/2005 (Α’ 302), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέχρι και το βαθµό του Στρατιωτικού Δικαστή Α’ αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία µόλις
συµπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Οι Αναθεωρητές
αποχωρούν µόλις συµπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Κατ' εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, εφόσον συµπληρώνουν δύο (2) έτη στις
θέσεις αυτές. Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµατος
Ενόπλων Δυνάµεων οι οποίοι φέρουν τους βαθµούς του Αναθεωρητή Β’ και Γ’, αποχωρούν από την υπηρεσία, ως ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, ανεξάρτητα από το όριο
ηλικίας προαγόµενοι στον επόµενο βαθµό, αφού κριθούν προακτέοι µε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου, εφόσον συµπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και
στους δύο αυτούς βαθµούς, από την προαγωγή τους στο βαθµό
του Αναθεωρητή Γ’. Η προηγούµενη διάταξη ισχύει και για όλους
τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του προβλεποµένου ορίου ηλικίας του
βαθµού τους. Για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων θεωρείται ως ηµέρα συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή της οκταετίας ή του χρόνου παραµονής στο βαθµό του Αναθεωρητή Α’, η
30ή Ιουνίου του έτους αποχωρήσεως, κατά την οποία λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση.»
Άρθρο 112
1. α. Το άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (Α’302) τροποποιείται ως
εξής:
(1) Στην παράγραφο 1 προστίθεται υποπαράγραφος ε’ ως
εξής:
«ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που
εδρεύουν στην Ελλάδα και συµπράττουν µε αναγνωρισµένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα άλλων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(2) Η υποπαράγραφος γ’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
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ως εξής:
«γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφεροµένους στις υποπαραγράφους γ’ και ε’.»
(3) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
«Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά δύο έτη για όσους έχουν δυσλεξία.»
(4) Στην παράγραφο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων
του συνεργαζοµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εξωτερικού,
υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.»
β. Η ισχύς των ρυθµίσεων των ανωτέρω τροποποιήσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο άρθρο 41 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε
φορά η χορήγηση ειδικής άδειας διάρκειας µέχρι δέκα (10) ηµερών σε όσους εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση, οι οποίοι, ενόσω διατελούσαν νοµίµως εκτός Ενόπλων
Δυνάµεων, επιλέχθηκαν από αρµόδια οργανωτική επιτροπή και
συµµετείχαν αποδεδειγµένα ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες,
που διεξάγονται στην Ελλάδα, εφόσον καταταγούν στις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του εποµένου
έτους από την έναρξη των αγώνων. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών του άρθρου
αυτού και είναι εξ ολοκλήρου χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής
υπηρεσίας. Η ακριβής διάρκεια της άδειας, οι προϋποθέσεις, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι υποχρεώσεις των
δικαιούµενων την άδεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
τη χορήγηση της, καθορίζονται µε την ίδια απόφαση. Η ισχύς της
παρούσης παραγράφου αρχίζει µε τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. α. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του ν. 2225/1994 (Α’ 121)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για τις αθλητικές δοκιµασίες, τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.»
β. Στο άρθρο 10 του ν. 2225/1994 (Α’ 121) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του
εξωτερικού του άρθρου 11 παράγραφος 1γ του ν. 3648/2008,
ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίµησής τους, θα υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).
5. Οι µαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων,
ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίµησής τους, θα υποβάλλονται στις Προκαταρ-κτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) από το ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
όπου φοιτούν.»
γ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 113
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κίνησης της
διαδικασίας, όποιος ενδιαφέρεται για τον καθορισµό αιγιαλού
και παραλίας, απευθύνεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία,
η οποία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο αν έχει ήδη γίνει καθορισµός. Σε περίπτωση, που δεν έχει γίνει ο καθορισµός αιγιαλού
και παραλίας, η Κτηµατική Υπηρεσία αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ
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αντίγραφο φωτογραµµετρικού διαγράµµατος ΓΥΣ κλίµακας 1:
5.000, µε σηµειωµένο επ' αυτού τη θέση της προς καθορισµό περιοχής, αιτώντας την σύµφωνη γνώµη του αποκλειστικά και µόνο,
σε θέµατα αρµοδιοτήτων του, όπως αυτά απορρέουν από το
άρθρο 17, για τη συνέχιση της διαδικασίας καθορισµού. Στην περίπτωση που στην περιοχή καθορισµού δεν υφίσταται, φωτογραµµετρικό διάγραµµα ΓΥΣ, η προς καθορισµό περιοχή
σηµειώνεται επί χαρτογραφικού υποβάθρου της µεγαλύτερης
δυνατής κλίµακας. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει την σύµφωνη ή µη γνώµη
του εντός ενός µηνός από λήψεως του σχετικού εγγράφου της
Κτηµατικής Υπηρεσίας. Εφόσον η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, η γνώµη του ΓΕΕΘΑ λογίζεται θετική. Στη συνέχεια, ο
ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει στην Κτηµατική Υπηρεσία
αίτηση καθορισµού και τοπογραφικό διάγραµµα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του άρθρου 4.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η έκθεση και το διάγραµµα επικυρώνονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύονται µαζί µε την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η έκθεση και το διάγραµµα αναρτώνται στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του αρµοδίου κατά τόπο δήµου ή
κοινότητας για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες. Η ανάρτηση αποδεικνύεται από έκθεση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας,
η οποία αποστέλλεται εντός µηνός στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.»
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.
2971/2001 (Α’ 285) διαγράφεται.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οι υποθέσεις καθορισµού ορίων αιγιαλού - παραλίας, που εκκρεµούν για γνωµοδότηση του ΓΕΝ, διαβιβάζονται στο ΓΕΕΘΑ προκειµένου να
γνωµοδοτήσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
2971/2001 (Α’ 80), και στη συνέχεια να επιστραφούν στις αρµόδιες κατά περίπτωση Κτηµατικές Υπηρεσίες, διατυπώνοντας τη
γνώµη του σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.
2971/ 2001 (Α’ 80).
5. Η προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου
27 του ν. 2971/2001 (Α’ 80) παρατείνεται µέχρι 31.12.2011 από
τη δηµοσίευση του παρόντος.»
Άρθρο 114
1. Το άρθρο 24 του ν.1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ως παραµεθόριες περιοχές ορίζονται οι τέως νοµοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης,
Σάµου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, καθώς και
οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως νοµού Δράµας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως νοµού Ιωαννίνων, Αλµωπίας και
Έδεσσας του τέως νοµού Πέλλης και Σιντικής του τέως νοµού
Σερρών.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισµός κάποιας από τις ανωτέρω περιοχές των παραγράφων 1 και 2 ως παραµεθόριας. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα
µπορούν να χαρακτηρίζονται και άλλες περιοχές ως παραµεθόριες.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή µε την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νοµικών προσώπων µε ιθαγένεια ή έδρα
εκτός των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα, που αφορά ακίνητα, κείµενα στις
παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η µεταβίβαση µετοχών ή
εταιρικών µεριδίων ή η µεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που έχουν στην κυριότητά τους
ακίνητα στις περιοχές αυτές.»

3. Το άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 µπορούν να ζητήσουν
την άρση της απαγόρευσης για τις παραµεθορίους περιοχές µε
αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για
τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο.
β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται µε
θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα και απαρτίζεται από τον
ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόµιµο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία.
γ. Η απαγόρευση αίρεται µε απόφαση της επιτροπής, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνόλου του αριθµού των µελών της
και µε θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
2. Αιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί και επί των οποίων δεν
έχει εκδοθεί απόφαση της διοίκησης, εξετάζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.»
4. α. Ο τίτλος του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Διατηρούµενες σε ισχύ και καταργούµενες διατάξεις».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)
προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:
«β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο
καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόµου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.»
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του α.ν. 376/1936 (Α’ 546) διατηρούνται σε
ισχύ.»
Άρθρο 115
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν.δ. 107/1969 (Α’ 28), αντικαθίστανται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων
παροχής υπηρεσιών από τα στρατιωτικά φαρµακεία. Με άλλη
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζεται το ποσοστό µείωσης των τιµών των φαρµάκων και των συναφών φαρµακευτικών
προϊόντων, που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από
το Στρατιωτικό Φαρµακείο και τα υποκαταστήµατά του.»
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 116
Κατάργηση τελών και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων
1. Ο κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχηµάτων που µετακινούνται µε καταβολή ναύλου µεταξύ ελληνικών λιµένων µε κάθε
τύπου επιβατηγά, επιβατηγά - οχηµαταγωγά και φορτηγά - οχηµαταγωγά πλοία, καθώς και το ίδιο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων» (Κ.Α.Ε.Ο.), που
συστάθηκαν µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου
4 του
ν. 2575/1998 (Α’ 23) καταργούνται. Τα αποθεµατικά
του Κ.Α.Ε.Ο. περιέρχονται στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
(N.A.T.), το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος του Κ.Α.Ε.Ο..
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998
(Α’ 23), όπως ισχύουν σήµερα, καταργούνται. Για την είσπραξη,
την απόδοση, τη βεβαίωση και την επιβολή των πάσης φύσεως
κυρώσεων για τη µη είσπραξη ή τη µη απόδοση των πόρων υπέρ
του Κ.Α.Ε.Ο., που ανάγονται στο χρονικό διάστηµα µέχρι και την
31η Μαΐου 2011, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταργούµενες διατάξεις, µε δικαιούχο το Ν.Α.Τ..
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2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του α.ν.
381/1936 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των νόµων
5167 και 5944 «περί ρυθµίσεως των εις τους λιµένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών» (Α’ 548 και αναδηµοσίευση στο Α’ 569),
οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, που προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ τρίτων ποσοστού επί της διαφυγούσης αµοιβής εργατών, λόγω απώλειας
εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε λιµένες, καταργούνται.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας,
που προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ τρίτων αχθοφορικών τελών, αµοιβών ή δικαιωµάτων επί των εισιτηρίων επιβιβαζοµένων σε πλοία προς µεταφορά επιβατών, για τη διενέργεια
αχθοφορικών εργασιών, καταργείται.
4. Τέλη, αµοιβές και δικαιώµατα των προηγούµενων παραγράφων, τα οποία δεν εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν από την
1η Ιουνίου 2011 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν
αναζητούνται από τους υπόχρεους για είσπραξη και απόδοση,
κατά των οποίων δεν επιβάλλεται καµία κύρωση.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 117
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε
διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο ή τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνεχίζουµε µε την συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 26-5-2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιο Χαντάβα, σας ενηµερώνω ότι έχουν οριστεί ως ειδικοί αγορητές, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο Βουλευτής κ.
Νάνος Απόστολος, από το ΛΑΟΣ ο Βουλευτής κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και από το ΣΥΡΙΖΑ η Βουλευτής κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πριν δώσω το λόγο
στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε
το λόγο επί της διαδικασίας. Ποιο είναι το θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Λυπούµαι να πω ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, δυστυχώς και σε
άλλα που έχουν προηγηθεί, έχουν κατατεθεί τροπολογίες, οι
οποίες στην ουσία ούτε καν τροπολογίες είναι και η µία εξ αυτών
αποτελεί πλήρες και πάρα πολύ σοβαρό -κρίσιµο, θα έλεγα- νοµοσχέδιο.
Τη διαδικασία αυτή τη θεωρώ εντελώς απαράδεκτη. Η διαδικασία αυτή αφορά, βεβαίως, το Προεδρείο, πρωτίστως, όµως,
αφορά όλους εµάς. Δεν είναι δυνατόν διά τροπολογιών να εισάγονται νέα νοµοσχέδια, τα οποία χρειάζονται συζήτηση εξαρχής
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και χρειάζονται, φυσικά, τη διαβούλευση µε την ίδια την κοινωνία
και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται από
τον Κανονισµό της Βουλής.
Κυρία Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω κι εσάς να παρέµβετε.
Θα παρακαλέσω και τον παριστάµενο Αναπληρωτή Υπουργό να
αποσύρει αµέσως αυτές τις τροπολογίες, να σταµατήσουν αυτές
οι πρακτικές και κυρίως να αποσύρει αυτό το πολυνοµοσχέδιο,
το οποίο µας καταθέτει, που είναι πάρα πολύ κρίσιµο, αφορά χιλιάδες κόσµο, αφορά τον εµπορικό κόσµο, αφορά δραστηριότητες οικονοµικές πολύ κρίσιµες και οι οποίες δεν µπορούν να
συζητηθούν στο πόδι την Πέµπτη, την τελευταία ώρα.
Παρακαλώ την ευαισθησία σας, παρακαλώ την ουσιαστική τήρηση του Κανονισµού και την απόσυρση τώρα των τροπολογιών,
πρώτα αυτής που αφορά στις εµπορικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής, κύριε συνάδελφε. Θα µεταβιβαστεί το αίτηµά σας. Υπάρχει και Υπουργός
παρών, ο οποίος αν θέλει µετά µπορεί να απαντήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο για κάποιες άλλες τροποποιήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Λαφαζάνη, οι τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις, τις οποίες φέρνουµε, είναι αποτέλεσµα µιας επίπονης διαδικασίας κατά τη δεύτερη συζήτηση στην
αρµόδια επιτροπή. Είναι βελτιώσεις του νόµου και έρχονται ακριβώς σε συµπλήρωση όλης αυτής της πολύ σηµαντικής δουλειάς
που έγινε.
Θα ήθελα, λοιπόν, εις επίρρωσιν της πολύ σκληρής κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη συζήτηση του
πολύ σηµαντικού, πράγµατι, αυτού νοµοσχεδίου στην αρµόδια
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου να καταθέσω τις εξής τροποποιήσεις-συµπληρώσεις:
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Χαντάβας για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας αυτήν την περίοδο συνεχίζεται µια µεγάλη προσπάθεια για να διορθωθούν τα
κακώς κείµενα στο χώρο της οικονοµίας, να αντιµετωπιστούν οι
στρεβλώσεις του παρελθόντος και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας µε στόχο µια βιώσιµη ανάπτυξη.
Μπροστά µας βρίσκεται η πρόκληση να αποκτήσουµε ως
χωρά µια ασφαλή δηµοσιονοµική θέση σε βάθος χρόνου, να προωθήσουµε βαθιές θεσµικές αλλαγές στο κράτος και να αλλάξουµε το αναπτυξιακό µας µοντέλο.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, έρχεται να συµπληρώσει το νέο πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µε τις προσπάθειες του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με
την ψήφιση του νέου επενδυτικού νόµου, τη σύσταση και ενεργοποίηση του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, του γνωστού ΕΤΕΑΝ, την απλούστευση των διαδικασιών για
την ίδρυση επιχειρήσεων σε µια µέρα και ένα σηµείο, one stop
shop, διαµορφώθηκαν νέες πιο φιλικές συνθήκες για την επιχειρηµατικότητα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο διαµορφώνεται ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο µε στόχο την ουσιαστική καταπολέµηση της γραφειοκρατίας στο επιχειρείν, µε µέτρα που διευκολύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής µιας επιχείρησης.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, που αφορά στην αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελµάτων, θεσπίζονται συγκεκριµένοι και
διαφανείς κανόνες µε βάση τους οποίους θα ασκούνται αυτά τα
επαγγέλµατα.
Ο τελευταίος νόµος που ρύθµιζε τη λειτουργία των τεχνικών
επαγγελµάτων στην Ελλάδα είχε τεθεί σε ισχύ το 1934, µε αποτέλεσµα τα προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν κατά την
εξουσιοδότηση του εν λόγω νόµου σε πολλά σηµεία τους να
είναι απαρχαιωµένα και να µην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες της οικονοµίας και της διοίκησης.
Δηµιουργούνται προβλήµατα στους πολίτες για την ένταξή
τους στα τεχνικά επαγγέλµατα και στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση του προσωπικού τους.
Παράλληλα, υπάρχει αδυναµία επαγγελµατικής αδειοδότησης
πτυχιούχων νέων τεχνολογιών.
Πρώτος στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης νοµοθεσίας και η απλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, ώστε οι
ειδικές απαιτήσεις για κάθε επάγγελµα να καθορίζονται από ένα
νοµοθέτηµα. Το απαρχαιωµένο θεσµικό πλαίσιο αντικαθίσταται
από ένα νέο και σύγχρονο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνει την εργασιακή κινητικότητα, υποστηρίζει την επιχειρηµατικότητα και διασφαλίζει
υγιείς συνθήκες ανταγωνισµού της ελληνικής οικονοµίας.
Δεύτερος στόχος είναι ο περιορισµός των χορηγούµενων
αδειών, ώστε το είδος και ο αριθµός τους να ανταποκρίνονται
στις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.
Σήµερα, για παράδειγµα, ο αριθµός των αδειών που εκδίδονται για τους χειριστές µηχανηµάτων έργου είναι εξήντα οκτώ
και εκτιµάται ότι µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα περιοριστεί στις δεκαέξι άδειες. Οι άδειες για τους πρακτικούς µηχανικούς είναι πενήντα τέσσερις και θα περιοριστούν σε δώδεκα. Οι
άδειες για τους υδραυλικούς είναι δεκαπέντε και θα περιοριστούν στις τρεις.
Τρίτος στόχος είναι η καθιέρωση σύγχρονων προϋποθέσεων
και απαιτήσεων σε ό,τι αφορά στα απαιτούµενα επαγγελµατικά
προσόντα και στον τρόπο πιστοποίησής τους.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποκατάστασης της
προϋπηρεσίας µε την παρακολούθηση εξειδικευµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Δίνεται έτσι ένα τέλος στην
άσκοπη καθυστέρηση ένταξης των ενδιαφεροµένων στο επάγγελµα και διευκολύνονται οι βιοµηχανίες στην αξιοποίηση του
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προσωπικού τους.
Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα δηµιουργίας εξειδικευµένων φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης που θα παρέχουν βεβαιώσεις
επιτυχούς εξέτασης για την απόκτηση άδειας από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των περιφερειών.
Οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων και κατά συνέπεια
της αδειοδότησης γίνονται απλές και διαφανείς και καθιερώνονται χρονικές προθεσµίες για την έκδοση των αδειών και τη διενέργεια των εξετάσεων από τους εγκεκριµένους φορείς.
Βασική επιδίωξη είναι µε τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται
να διασφαλιστεί και η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών από
τους επαγγελµατίες και τους απασχολούµενους στις τεχνικές
δραστηριότητες, ούτως ώστε τελικά να ωφεληθούν όλοι, οι επαγγελµατίες, οι τεχνικά απασχολούµενοι, οι επιχειρήσεις και κυρίως
οι καταναλωτές.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται στην απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, αποθηκών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι ότι η διαδικασία της αδειοδότησης βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραµένει ιδιαίτερα γραφειοκρατική, µε αποτέλεσµα στις
περισσότερες περιπτώσεις για την αδειοδότηση µιας επιχείρησης να απαιτούνται πολλά δικαιολογητικά, πολλές εγκρίσεις και
χρονοβόρες διαδικασίες.
Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική επιβάρυνση από άποψη χρόνου και κόστους κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο συγκεκριµένο τοµέα,
επιβάρυνση που µεταφράζεται στην καθυστέρηση έναρξης και
υλοποίησης µιας επένδυσης, στη µειωµένη δυνατότητα αποτελεσµατικής απορρόφησης τυχόν προβλεπόµενων ευρωπαϊκών
κονδυλίων και τέλος στην αποθάρρυνση των επιχειρηµατιών να
προβαίνουν σε επενδύσεις στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος αυτής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Στόχος είναι η ριζική αναµόρφωση του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, για να καταστεί απλούστερη και ταχύτερη η
ένταξη αυτών των επιχειρήσεων στο σύστηµα παραγωγής. Από
τη λογική του «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ», περνούµε
στη λογική του «πρώτα αδειοδοτώ και µετά ελέγχω».
Οι επιχειρήσεις χαµηλής όχλησης, που αποτελούν περίπου το
70% µε 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, πρακτικά απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας. Αρκεί η κατάθεση των δικαιολογητικών και η υποβολή µιας υπεύθυνης δήλωσης.
Για τις επιχειρήσεις µέσης όχλησης προβλέπεται η επιθεώρηση του χώρου των εγκαταστάσεων µέσα σε δεκαπέντε µέρες
από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Με την
υποβολή µιας εγγυητικής επιστολής είναι δυνατή η άµεση λειτουργία της επιχείρησης.
Για τις επιχειρήσεις υψηλής όχλησης, καθώς και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου βαθµού όχλησης, που η δραστηριότητά τους
σχετίζεται µε την ασφάλεια των περιοίκων, όπως παραδείγµατος
χάριν επιχειρήσεις εκρηκτικών ή αερίων καθιερώνεται ως µέγιστος χρόνος αδειοδότησης οι τρεις µήνες. Αυτό επιτυγχάνεται
µε τη θέσπιση συγκεκριµένων προθεσµιών, µέσα στις οποίες
οφείλει να απαντήσει κάθε εµπλεκόµενη υπηρεσία, ειδάλλως τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της. Το ίδιο προβλέπεται και για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Το νοµοσχέδιο εισάγει µια σηµαντική καινοτοµία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Εκτός από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αδειοδοτούσες αρχές
µπορούν να λειτουργούν τα επιµελητήρια της χώρας και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
Προβλέπεται ηλεκτρονική διασύνδεση των σηµείων υποδοχής
των αιτήσεων αδειοδότησης και υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος.
Για πρώτη φορά θεσπίζεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων από
επιθεωρητές, οι οποίοι καταχωρούνται στο Μητρώο Πιστοποιη-
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µένων Επιθεωρητών. Προβλέπονται πρόστιµα και κυρώσεις και
κάθε έγκριση αδειοδότησης, καθώς και τα αποτελέσµατα ελέγχου των επιχειρήσεων αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Το τρίτο µέρος του σχεδίου νόµου αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επιχειρηµατικών πάρκων, µε στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται
σε αυτά.
Ουσιαστικά, το νοµοσχέδιο έρχεται να αντιµετωπίσει χρόνια
προβλήµατα που έχουν προκύψει από την έως τώρα άναρχη και
σηµειακή χωροθέτηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Αυτή η άναρχη χωροθέτηση έχει δηµιουργήσει τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµών για την επιχειρηµατική δραστηριότητα, µεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης για τις
βιοτεχνίες και βιοµηχανίες και σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Με τις ρυθµίσεις που εισάγονται, θεσµοθετούνται µια σειρά
από οικονοµικά, διοικητικά και πολεοδοµικά κίνητρα σε επιχειρηµατίες, για να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους ή να τις µεταφέρουν σε επιχειρηµατικά πάρκα, που θα αποτελούν ένα
οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών.
Εισάγονται σηµαντικές ρυθµίσεις και καινοτοµίες. Δεν απαιτείται πλέον προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση, άδεια εγκατάστασης και άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
Ειδικά για τις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης, που αφορούν στο µεγάλο αριθµό των επιχειρήσεων, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων συγχωνεύεται µε την άδεια λειτουργίας. Με τον
τρόπο αυτό αποθαρρύνεται η εγκατάσταση µονάδων εκτός των
επιχειρηµατικών πάρκων ή άλλων οργανωµένων χώρων υποδοχής των επιχειρήσεων.
Θεσπίζονται οι εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων,
οι ΕΑΝΕΠ και οι εταιρείες διαχείρισης επιχειρηµατικών πάρκων,
οι ΕΔΕΠ.
Παρέχεται η δυνατότητα για αυτοδιαχείριση του πάρκου από
τους ιδιοκτήτες-επιχειρηµατίες µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο
και µε την προϋπόθεση της αποτελεσµατικής προστασίας του
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ευχέρεια συνεργασίας µε τον οικείο ΟΤΑ Α’ Βαθµού, ώστε να εξασφαλιστούν
πόροι προς όφελος της διοίκησης του επιχειρηµατικού πάρκου.
Διευρύνεται το φάσµα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που
επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηµατικά πάρκα. Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηµατικής δράσης
σε νέους και δυναµικά αναπτυσσόµενους τοµείς, όπως είναι τα
logistics, τα ερευνητικά κέντρα και τα εργαστήρια.
Απλοποιείται η διαδικασία κατασκευής των έργων υποδοµής
µε κατάργηση του υφιστάµενου χρονοβόρου και γραφειοκρατικού συστήµατος.
Επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού
και παραλίας και η λειτουργία λιµανιού για τις ανάγκες του επιχειρηµατικού πάρκου. Καθορίζεται ελάχιστο ποσοστό της προς
οργάνωση έκτασης που θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ο φορέας
ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου.
Παρέχονται διευκολύνσεις και κίνητρα για την απόκτηση της
γης των επιχειρηµατικών πάρκων. Η ανάπτυξη ενός πάρκου θεωρείται παραγωγική επένδυση και για το λόγο αυτό χορηγούνται
ενισχύσεις και επιχορηγούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Προβλέπεται για περιοχές, όπου υπάρχουν άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης µε δίκαιο επιµερισµό του κόστους, ώστε να αναβαθµίζονται
οι υποδοµές, να µην πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τέλος, µε τις διατάξεις του τέταρτου µέρους ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων, οδικών µεταφορών και εναρµονίζεται η ελληνική
νοµοθεσία µε την οδηγία 2009/33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ειδικότερα, επιβάλλεται η υποχρέωση στους φορείς και στις
επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες, όταν προµηθεύονται οχήµατα, να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους, όχι µόνο το κόστος αγοράς του οχήµατος, αλλά µε συγκεκριµένη µεθοδολογία
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και τα κόστη κατανάλωσης ενέργειας και ρύπανσης του περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος.
Μαζί µε το νοµοσχέδιο έχουν κατατεθεί και τρεις τροπολογίες,
στις οποίες θα αναφερθώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Η πρώτη αφορά στη σύσταση της Διεύθυνσης Καινοτοµίας
στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και στην έγκριση παράτασης
για τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων λόγω αλλαγής χρήσης γης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Η δεύτερη αφορά στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των κεντρικών αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην κατάργηση της υποχρέωσης άσκησης χονδρεµπορικής δραστηριότητας αποκλειστικά µέσω των κεντρικών αγορών, στην ενίσχυση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, στην πάταξη του φαινοµένου του παραεµπορίου και στο πάγωµα των διδάκτρων των
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το 2011-2012.
Η τρίτη τροπολογία αφορά στην αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου επιλογής συµβούλων στο πλαίσιο των συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στην αποσαφήνιση του ρόλου της
Ειδικής Γραµµατείας ΣΔΙΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα έρχεται ουσιαστικά να δηµιουργήσει ένα
ενιαίο, διαφανές, σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο έχει
ανάγκη τόσο η οικονοµία όσο και η κοινωνία. Με την ψήφισή του
καταργούµε κάθε εµπόδιο και αντικίνητρο, που µέχρι σήµερα
αποθάρρυνε τους επιχειρηµατίες να επενδύσουν και συµβάλλουµε στην οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαντάβα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα έδρανα των ανωτάτων λειτουργών ο εντιµότατος Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων
του Ηνωµένου Βασιλείου κ. Τζον Μπέρκοου µε συνεργάτες του.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύριος Πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα µας από χθες. Είχαµε την ευκαιρία να έχουµε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις
κατά την επίσκεψή του εδώ για θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος
µε τη φίλη χώρα και εταίρο µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Βρετανία.
Πριν από λίγο απευθύνθηκε σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Επιτροπής
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, καθώς επίσης
και της Οµάδας Φιλίας Ελλάδος, Μεγάλης Βρετανίας στους συναδέλφους που απαρτίζουν όλες τις επιτροπές αυτές στην Αίθουσα της Γερουσίας µε µια πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία µε θέµα:
«Ελλάδα και Βρετανία, παλαιές δηµοκρατίες, νέες προκλήσεις».
Τον καλωσορίζουµε εδώ, στην Αθήνα, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στο χώρο που κτυπά η καρδιά της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού.
Τώρα συνεχίζουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Λέγκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε και
εµένα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων
και τους συνεργάτες του. Τον ευχαριστούµε για τη συµβολική
του παρουσία.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε προκαταβολικά να
ζητήσω από το χρόνο που δικαιούµαι δύο, τρία επιπλέον λεπτά
και επί ποινή να µου τα αφαιρέσετε από τη δευτερολογία µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
καθώς και η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών πάρκων µέσα από
την οργανωµένη χωροταξία, αποτελούν µείζονα ζητήµατα κυρίως στη σηµερινή κρίσιµη συγκυρία. Κυρίως σήµερα, που όλο
και περισσότεροι συµφωνούν στην ανάγκη για ένα άλλο µείγµα
πολιτικής που θα δίνει ανάσες στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
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για ένα θετικό µήνυµα στις διεθνείς αγορές.
Κυρίως σήµερα, που η επαναδιαπραγµάτευση, αλλά και η επανεκκίνηση της οικονοµίας µε συγκεκριµένα µέτρα, όπως η παροχή ρευστότητας, αλλά και η ελάφρυνση των φορολογικών
βαρών, καθώς και η διευκόλυνση του επιχειρείν, καταγράφονται
όλο και περισσότερο ως προτεραιότητα, αφού τα οριζόντια
µέτρα επιδεινώνουν την ύφεση, η οποία στη συνέχεια αυξάνει το
έλλειµµα.
Κυρίως σήµερα, που όλο και περισσότεροι χαρακτηρίζουν ως
προτεραιότητα τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού προτύπου,
καθώς επίσης και την ενεργοποίηση όλων εκείνων των «πολλαπλασιαστών», οι οποίοι µε ελάχιστο ή και µε µηδενικό κόστος θα
µπορούσαν να προωθήσουν µε ταχύτερο ρυθµό την αναπτυξιακή
διαδικασία και να συµβάλουν έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην
έξοδό µας από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο βρίσκεται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, µε την οποία συµφωνούµε. Άλλωστε, ένα µεγάλο τµήµα
του συµφωνεί, συµπίπτει, ταυτίζεται –σε σηµείο αντιγραφής, θα
λέγαµε- τόσο µε την πρόταση νόµου της Νέας Δηµοκρατίας η
οποία συζητήθηκε και, σηµειωτέον, απορρίφθηκε από το ΠΑΣΟΚ,
όσο και µε το νοµοσχέδιο το οποίο ως Κυβέρνηση είχε ετοιµάσει
η Νέα Δηµοκρατία.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι χρειάστηκαν δεκαοκτώ µήνες, για
να έρθει ένα έτοιµο νοµοσχέδιο στη Βουλή. Η αλήθεια, επίσης,
είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει σήµερα αυτό που µέχρι χθες σθεναρά απέρριπτε. Η αλήθεια, επίσης, είναι ότι εµείς θα ψηφίσουµε
αυτό που και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει, αυτό που ωστόσο χθες δεν
ψήφισε.
Με θετική, λοιπόν, αλλά και κριτική διάθεση, αντιµετωπίζουµε
αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, τοποθετώντας την ωστόσο
στις σωστές διαστάσεις, ώστε να µην καταστεί ούτε άσκηση επί
χάρτου ούτε µία πρωτοβουλία χωρίς περιεχόµενο.
Όµως, αρχικά οφείλουµε να επισηµάνουµε, πρώτον, τον ελάχιστο χρόνο που διήρκεσε η διαδικτυακή διαβούλευση, δηλαδή
µόλις µία εβδοµάδα, όταν το νοµοσχέδιο έκανε πάνω από δεκαοκτώ µήνες για να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή.
Δεύτερον, επισηµαίνουµε το µεγάλο αριθµό των εξουσιοδοτήσεων, των προεδρικών διαταγµάτων, των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για να λειτουργήσει αυτός ο νόµος. Ο
κύριος Υπουργός µας είπε στην επιτροπή ότι αυτά βρίσκονται σε
πολύ προχωρηµένο επίπεδο και, βεβαίως, δεν έχουµε κανένα
λόγο να το αµφισβητήσουµε. Μας είπε, επίσης, ότι θα µας ενηµέρωνε για το περιεχόµενό τους, κάτι το οποίο δεν έγινε ωστόσο
µέχρι σήµερα και το οποίο περιµένουµε. Υπ’ αυτές τις συνθήκες,
και για να µη διατηρούµε αυταπάτες, σήµερα συζητούµε το κέλυφος ενός νοµοσχεδίου, η ουσία του οποίου θα εξειδικευτεί και
θα ρυθµιστεί από την πληθώρα των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται.
Τρίτον, επισηµαίνουµε το γεγονός –όπως αποδείχθηκε και
στην επιτροπή- ότι η πολυ-προβληθείσα δυνατότητα των επιµελητηρίων να αδειοδοτούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις µάλλον ως
ευχή καταγράφεται, αφού πέραν της άγνοιας των φορέων που
προσδιορίζονται ή προορίζονται ως αδειοδοτούσες αρχές, δεν
φαίνεται να είναι ώριµη µία τέτοια προοπτική.
Τέταρτον, οι σωστές ρυθµίσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών πάρκων –µε τις οποίες, όπως προείπα, συµφωνούµε,
πολύ περισσότερο επειδή συµφωνούν και µε τις δικές µας ρυθµίσεις- κινδυνεύουν να µείνουν ανενεργές, αφού θα πρέπει να
ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία που προσετέθη. Δεν έφθαναν –
και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια,
δεν έφθαναν τα ΣΧΟΑΠ, δεν έφθαναν οι ΖΟΕ ή το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιοµηχανία ή ακόµα και τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Τώρα προστίθεται σε όλα αυτά ένα ακόµα
επιχειρησιακό σχέδιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα, το οποίο είναι
σίγουρο ότι θα δηµιουργήσει περαιτέρω σύγχυση, τόσο µε τα
υπερκείµενα, όσο και µε τα υποκείµενα σχέδια που υφίστανται ή
εκπονούνται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώντας στα βασικά µέρη
του σχεδίου νόµου και όσον αφορά το πρώτο µέρος το οποίο
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αναφέρεται στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισµό της
αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
ήταν πρόδηλη η ανάγκη εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας που
έχει τη βάση της σε ένα νόµο του 1934, σε νοµοθεσία που έχει
παραχθεί εβδοµήντα επτά χρόνια πριν.
Εδώ, µόνο ένα ζήτηµα θα ήθελα να θίξω, αυτό δηλαδή το
οποίο αφορά στη δυνατότητα υποκατάστασης της πιστοποιηµένης επαγγελµατικής εµπειρίας, µε την παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Και αυτό γιατί τίθεται
ένας προβληµατισµός. Μπορεί να είναι εφικτό ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, ένας ψυκτικός, να πάρει από ΙΕΚ ένα πιστοποιητικό δεξιοτήτων, αλλά το ερώτηµα είναι τι γίνεται µε τα
επαγγέλµατα που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, οι οποίες
όµως µπορούν να αποκτώνται µόνο στα εργοστάσια στα οποία
κάποιος εργάζεται.
Σχετικά µε το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο
αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης µεταποιητικών δραστηριοτήτων, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι το
ζητούµενο είναι το πώς η ελληνική δηµόσια διοίκηση από διοίκηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, θα µετατραπεί σε διοίκηση
αποτελεσµάτων.
Αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ, για να καταλήξω στο αυτονόητο,
ότι δηλαδή καλές οι προθέσεις –και πιστέψτε µας, δεν αµφισβητούνται- αλλά ξέρετε καλά ότι σηµασία έχουν τα αποτελέσµατα.
Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιες διαδικασίες παρακολούθησης και
εφαρµογής και κυρίως της αποτίµησης του αποτελέσµατος των
ρυθµίσεων που απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, έχουν
δροµολογηθεί σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγµα, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει Διεύθυνση Απλοποίησης
των Διαδικασιών, την ευθύνη της οποίας έχει ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης. Στη Γαλλία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεδρεύει
της επιτροπής για την απλοποίηση των διαδικασιών.
Εµείς, µε το παρόν νοµοσχέδιο, αυτό το έργο το αναθέτουµε
σε µία κεντρική συντονιστική οµάδα, τη λεγόµενη «Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης και Αδειοδότησης», η οποία, όµως,
είναι αµφίβολο αν µπορεί να αξιολογήσει και να αποτιµήσει τις
επιπτώσεις των παρεµβάσεων. Τουλάχιστον, ας εξασφαλίσουµε
ότι η εν λόγω οµάδα, υπό την εποπτεία και ευθύνη βεβαίως του
Υπουργού, θα συντάσσει σχετική έκθεση µία φορά το χρόνο, η
οποία θα αναφέρεται στην πρόοδο απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας και θα αναφέρεται όχι µόνο σ’ αυτά που έγιναν,
αλλά κυρίως σ’ αυτά που πρέπει να γίνουν, καθώς και σε προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. Θεωρώ, επίσης, ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να αναρτάται στο διαδίκτυο και να συζητείται
στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.
Θα ήθελα εδώ να σταθώ στο άρθρο 35 σχετικά µε τη δυνατότητα αδειοδότησης από τα επιµελητήρια, το οποίο θεωρούµε κρίσιµο. Είπαµε ότι κατ’ αρχάς συµφωνούµε µ’ αυτήν τη λογική.
Ωστόσο, από τη συζήτηση διαπιστώσαµε ότι όλο αυτό το καινοτόµο, το πρωτοποριακό µέτρο, κύριε Υπουργέ, είναι στον αέρα.
Δεν είναι µόνο τα προεδρικά διατάγµατα που απουσιάζουν. Δεν
είναι µόνο το θέµα της στελέχωσης αυτών των γραφείων από τα
επιµελητήρια. Δεν είναι µόνο οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ που θα
φρενάρουν, λόγω χρόνου, τη λειτουργία της στελέχωσης αυτών
των γραφείων. Είναι το γεγονός ότι τα ίδια τα επιµελητήρια δεν
γνωρίζουν τι ψηφίζουµε γι’ αυτούς και αυτό φάνηκε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, όσο και από τα υποµνήµατα των επιµελητηρίων.
Σας διαβάζω από το υπόµνηµα του ΤΕΕ χαρακτηριστικά, επί
λέξει, το εξής: «Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου συζήτησε, αποφάσισε τις παραπάνω δυνατότητες και αποφάσεις, την ένταξη των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης
µεταποιητικής δρασηριότητας και την προτετοιµασία για τη δηµιουργία …» -προσέξτε τι έχει καταλάβει- «…ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος αδειοδοτήσεων που θα περιλαµβάνει την
εφαρµογή και ταυτότητα των κτηρίων, το σύστηµα για την απλοποίηση των διαδικασιών και όλα όσα διευκολύνουν όχι µόνο τη
διαδικασία, αλλά και τη διαφάνεια και τους ελέγχους».
Καλά είναι όλα αυτά. Απλώς, είναι κάτι άλλο απ’ αυτό που περιγράφει το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό λέµε ότι η βασική επιλογή του
νοµοσχεδίου να διευρυνθούν οι αδειοδοτούσες αρχές δεν είναι
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ώριµη, αλλά µάλλον µοιάζει µε ευχή. Στη λογική ότι εµείς το σκεφτήκαµε, το περιλαµβάνουµε ως προοπτική και, βεβαίως, το βλέπουµε στο µέλλον. Το άρθρο αυτό, βεβαίως, είπαµε ότι θα το
ψηφίσουµε, αλλά σ’ αυτή τη διάσταση, για να µη δηµιουργούνται
εντυπώσεις.
Όσον αφορά στο τρίτο µέρος που αναφέρεται στην ανάπτυξη
των επιχειρηµατικών πάρκων, εδώ θα περιµέναµε µεγαλύτερη
γενναιότητα από την Κυβέρνηση. Να αναγνωρίσει τουλάχιστον
ότι η Νέα Δηµοκρατία από τον Αύγουστο του 2009 είχε ετοιµάσει
ολοκληρωµένη πρόταση για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα, την οποία
δηµοσιοποιήσαµε, τη δώσαµε στη διαβούλευση και ήταν συµβατή µάλιστα µε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού για
την ανάπτυξη της βιοµηχανίας.
Την πρόταση την επαναφέραµε µετά τις εκλογές µε πρόταση
νόµου, εκτιµώντας, όπως και οι περισσότεροι πλέον, ότι δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιµο και ότι τέτοιες κινήσεις –και, µάλιστα,
ελάχιστου δηµοσιονοµικού κόστους- θα µπορούσαν να βοηθήσουν και τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και βεβαίως την όσο
το δυνατόν ταχύτερη έξοδο της χώρας µας από την κρίση.
Η Κυβέρνηση απάντησε. Απάντησε µε ένα νόµο παραπλήσιο,
µε ένα νόµο καρµπόν. Απάντησε και µε την προσπάθεια της στην
επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια κατά τη συζήτηση της πρότασης νόµου της Νέας Δηµοκρατίας, να αποδείξει ότι ο νόµος
που έφερνε έχει µια άλλη λογική, έχει µια άλλη φιλοσοφία. Μάλιστα, διατύπωσε ένα επιχείρηµα το οποίο παρότι αναγνώριζε ότι
το 90% του νοµοσχεδίου ήταν ακριβώς το ίδιο, οι θεµελιώδεις
αντιρρήσεις βρίσκονταν στο 10%.
Διατύπωσε επίσης και το εξής απίθανο, ότι η Νέα Δηµοκρατία
έφερε την πρόταση νόµου για να εκθέσει την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, αφού ήταν σίγουρο ότι δεν θα ψηφιζόταν, παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ την ίδια στιγµή την είχε υιοθετήσει, την είχε
απορροφήσει, την είχε αντιγράψει σε δικό του νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι στην κοινοβουλευτική πρακτική δεν υπάρχει, θα µου επιτρέψετε να πω,
κουλτούρα τέτοιων παρεµβάσεων απ’ όλες τις πλευρές και
εννοώ κυρίως τα κόµµατα που έχουν ασκήσει εξουσία. Κι αυτό
βεβαίως έχει την εξήγησή του. Εξήγηση δεν έχει ένα, το να µην
παραδέχεστε τουλάχιστον, ότι οι διαφορές ήταν ελάχιστες και
ότι αν θέλετε, θα µπορούσε να κερδηθεί λίγος χρόνος που γίνεται περισσότερος και χρήσιµος αν τον δούµε, αν τον αξιολογήσουµε στο πλαίσιο της κρίσης που διανύουµε.
Απαντώντας τώρα στο τι πράξαµε και ξεπερνώντας την όποια
καχυποψία και κοντή µνήµη, θα υπενθυµίσω κάτι. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι µέχρι το 2004 η χώρα δεν είχε χωροταξικό
σχεδιασµό. Ξεκίνησε τότε µία τεράστια προσπάθεια µε ανάθεση
µελετών, µε εξαντλητικό διάλογο και φθάσαµε σε ένα γενικό χωροταξικό πλαίσιο, σε τρία ειδικά χωροταξικά για τον τουρισµό,
για τη βιοµηχανία, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που απετέλεσαν καινοτοµία για τη χώρα. Και πάνω σ’ αυτό το ειδικό χωροταξικό για τη βιοµηχανία, οικοδοµήσαµε τις ρυθµίσεις της
πρότασης νόµου που είχαµε ετοιµάσει και την οποία υιοθετήσατε, και καλώς κάνατε, ασχέτως αν δεν το παραδέχεστε. Το λέω
αυτό γιατί δεν µπορείτε να «τραβάτε» για να «ξεχειλώσουν» οι
δήθεν διαφωνίες σας, δηλαδή δεν µπορείτε κύριε Υπουργέ να
«κάνετε την τρίχα τριχιά», σε µία περίοδο µάλιστα κατά την οποία
προτάσσετε το ζήτηµα της συναίνεσης.
Κι εδώ νοµίζω αξίζει να δούµε ποιες ήταν αυτές οι διαφωνίες.
Διαφωνείτε γιατί εµείς βάλαµε στο 51% το ποσοστό που θα πρέπει να διασφαλίσει η ΑΝΕΠ επί της συνολικής έκτασης του επιχειρηµατικού πάρκου. Και το εξηγήσαµε γιατί. Γιατί αυτό
προβλέπεται από τις συνήθεις διαδικασίες της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, αλλά είναι και αυτό που προβλέπει για τους υποδοχείς εξυγίανσης η παράγραφος 3Α του ειδικού χωροταξικού
για τη βιοµηχανία. Εσείς πήρατε το ποσοστό αυτό, το ανεβάσατε
στο 55%, έτσι αυθαίρετα, έτσι αναιτιολόγητα, απλά και µόνο για
τη διαφοροποίηση.
Διαφωνείτε, λέτε, γιατί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες καταλαµβάνουν στη δική µας πρόταση το 50% της έκτασης του γηπέδου. Στη δική σας πρόταση το ποσοστό αυτό γίνεται 60%. Κι
είναι αυτή διαφοροποίηση και µάλιστα θεµελιώδης;
Διαφωνείτε επίσης, λέτε, γιατί στην πρότασή σας προβλεπό-
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ταν η δυνατότητα έγκρισης επιχειρηµατικού πάρκου µεµονωµένης µονάδας. Μα δεν περιλαµβανόταν στη δική µας πρόταση.
Στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιοµηχανία ανήκει αυτή η
πρόταση και την οποία µεταφέρατε στο δικό µας νοµοσχέδιο.
Διαφωνείτε µε το ποσοστό, λέτε, του περιµετρικού υψηλού
πρασίνου το οποίο καθορίσατε στο 6%, παραβλέποντας ωστόσο
ότι το ελάχιστο ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων, που είναι και το µείζον, ήταν και το ίδιο και στις δύο προτάσεις, 25%. Θα µπορούσαµε κι εµείς να πλειοδοτήσουµε εδώ
σε περιβαλλοντική ευαισθησία και να πούµε, να το κάνουµε 8%.
Δεν είναι προσέγγιση αυτή, όταν το κάνουµε µόνο και µόνο για
τη διαφοροποίηση.
Διαφωνείτε επειδή στην πρότασή σας, η νοµοθετική επιτροπή
που εισηγείται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών, από πέντε µέλη
πλέον θα έχει επτά. Σηµαντική διαφοροποίηση, ανάλογη της
άλλης µεγάλης διαφοροποίησης. Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, από ΕΑΕΠ γίνεται ΕΑΝΕΠ. Προσθέτετε µε
άλλα λόγια ένα «Ν» στα αρκτικόλεξα για να σηµατοδοτήσετε τη
διαφοροποίηση.
Κι αν αυτό το καταφέρατε σ’ αυτό το άρθρο, δεν φαίνεται να
το καταφέρατε και στα άλλα άρθρα. Αναφέρω χαρακτηριστικά
το 41, το 43, το 44, το 47, το 49, το 50, το 52, το 55, το 61, όπου
στο συντριπτικό ποσοστό οι διατυπώσεις των διατάξεων δεν αλλάζουν ούτε κατά κόµµα από την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν τα λέµε αυτά, τα λέµε για να
καταδείξουµε το µέγεθος της απόστασης που χωρίζει τα δύο
σχέδια. Εµείς χωρίς καµµία διάθεση κοινοβουλευτικού εγωισµού,
χαιρόµαστε που υιοθετείτε την πρότασή µας. Ακόµα κι αν δεν
την ψηφίσατε όταν συζητήθηκε η δική µας πρόταση νόµου. Θα
µπορούσατε να παραδεχτείτε την ορθότητά της µε την υποσηµείωση, ότι για λόγους που έχουν σχέση µε την κοινοβουλευτική
πρακτική και ιστορία, δεν µπορούσατε να την ψηφίσετε. Γιατί
απλά στην προσπάθειά σας να διαφοροποιηθείτε, µας προτρέπετε να λειτουργήσουµε και εµείς όπως κι εσείς και να µην την
ψηφίσουµε.
Εµείς δεν θα δείξουµε κοινοβουλευτική µικροψυχία, ούτε τακτικισµό. Θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, ενώ στη
συζήτηση µε γόνιµο διάλογο θα επιχειρήσουµε να διασαφηνίσουµε και να διορθώσουµε κάποιες ρυθµίσεις που θα µπορούσαν να δουλέψουν καλύτερα, αλλά και να δεχθούµε και το λέµε
ευθέως, κάποιες τροποποιήσεις ή κάποιες περιορισµένες αλλαγές που κάνετε µε σκοπό το εργαλείο αυτό να δουλέψει καλύτερα.
Περιθώρια για αδικαιολόγητες και ανέξοδες διαφοροποιήσεις
σε τέτοια θέµατα δεν ωφελούν, ούτε καταγράφονται στα θετικά
µας. Και αυτή είναι η απάντησή µας, στο πώς εννοούµε εµείς τη
συναίνεση, όταν υπάρχουν σωστές προτάσεις, όταν υπάρχουν
σωστές ιδέες, γιατί για εµάς η συναίνεση δεν κρίνεται στα λόγια,
κρίνεται καθηµερινά στην πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λέγκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας
Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος να προσέλθει στο Βήµα και να
λάβει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί της
αρχής, επειδή ειπώθηκε εδώ µέσα ότι όλα αυτά τα χρόνια δήθεν
δεν υπήρχε ανάπτυξη. Ανάπτυξη υπήρχε, αλλά βέβαια µόνο για
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το µεγάλο κεφάλαιο και είναι οι µόνοι οι οποίοι κέρδισαν και
αυτοί που τους συµφέρει αυτή η πολιτική. Και οι µόνοι οι οποίοι
έχασαν ήταν οι εργαζόµενοι και ειδικότερα τα λαϊκά στρώµατα.
Το ότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν υγιείς προϋποθέσεις, αυτό
πάλι που αναφέρεται στο σχέδιο νόµου, είναι απεναντίας είτε συνεχή προνόµια για το µεγάλο κεφάλαιο, είτε επιδοτήσεις είτε φοροαπαλλαγές ή οτιδήποτε άλλο, όπως στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Εξάλλου, είναι και η κύρια αιτία της δηµιουργίας του χρέους στη
χώρα µας.
Απεναντίας, έχουµε αφαίρεση εργατικών δικαιωµάτων. Στόχος
είναι η φθηνή εργατική δύναµη, όπως είναι η απαίτηση του ΣΕΒ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επενδύσουν τα τεράστια κέρδη
που έχουν συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, τον τεράστιο
πλούτο.
Εδώ µέσα -κι όχι µόνο εδώ µέσα αλλά και γενικώς- η Νέα Δηµοκρατία έδειξε µία απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τον ΣΕΒ ότι
δική της πρωτοβουλία ήταν και το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά
δεν κατάφερε να το υλοποιήσει, για να ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη τους. Συναίνεση υπήρχε και υπάρχει στην πράξη, την
οποία θα καταργήσουν µε τους αγώνες τους οι εργαζόµενοι.
Όσον αφορά την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελµάτων, όπως
µπαίνουµε στο νοµοσχέδιο, το τµήµα αυτό του σχεδίου νόµου
αφορά την αδειοδότηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
δηλαδή στην ουσία αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των εργαζόµενων καταγεγραµµένα σε αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις και τις δυνατότητες των αυτοαπασχολούµενων να ανοίξουν
µία µικροεπιχείρηση, κύρια στον τοµέα των κατασκευών.
Για το τµήµα αυτό του σχεδίου νόµου µπορούν να γίνουν οι
παρακάτω παρατηρήσεις. Τροποποιείται ο ν.6422/34 και µία
σειρά νόµοι και διατάγµατα που βασίστηκαν σε αυτόν. Ο παραπάνω νόµος προφανώς δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες, όπως θεµελίωνε τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλµατος
µε βάση το τότε σύστηµα της επαγγελµατικής, τεχνικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Πρόβλεπε τη σύνδεση των αντίστοιχων πτυχίων µε την άσκηση του επαγγέλµατος.
Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο Α’ του παρόντος σχεδίου
νόµου, η διάκριση της επαγγελµατικής δραστηριότητας δεν συνυπολογίζει τη δυναµική του πτυχίου, την εµπειρία. Γίνεται αναφορά σε επαγγελµατικά προσόντα, αντί για συγκεκριµένες
γνώσεις που αποκτούνται µέσα από ένα δηµόσιο ενιαίο σύστηµα
τεχνικής εκπαίδευσης διαφόρων βαθµίδων.
Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι υφιστάµενες εκπαιδευτικές δοµές και
συνεκτιµώνται µε τις πραγµατικές κατά περίπτωση ανάγκες για
προϋπηρεσία για την άσκηση επαγγέλµατος, αντί οι προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος να καθορίζονται βάσει των
σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων.
Καθιερώνονται προγράµµατα και φορείς κατάρτισης, δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό ωθεί στην αποσπασµατικότητα και τον κατακερµατισµό της γνώσης και βασικά στην
ευελιξία στην αγορά εργασίας και στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της παιδείας.
Η θέση µας είναι να παρέχεται εκπαίδευση και γνώση και όχι
απλά κατάρτιση και η παροχή να είναι ενιαία και δηµόσια και όχι
ιδιωτική κατά το πώς κάθε φορά εξυπηρετούνται οι ανάγκες του
κεφαλαίου.
Θέλουµε η κατάρτιση για ειδικά θέµατα και ο εµπλουτισµός
των γνώσεων µε βάση τις εξελίξεις της τεχνικής και της επιστήµης να είναι υπόθεση δηµόσιου φορέα που έδωσε την αρχική εκπαίδευση.
Αναβαθµίζεται περαιτέρω και ισχυροποιείται ο ρόλος του ΤΕΕ,
εκτός από γνωµοδοτικού επιστηµονικού συµβουλίου της Κυβέρνησης σε τεχνικά θέµατα και σε ελεγκτικό φορέα.
Η θέση µας είναι ότι ο έλεγχος θα πρέπει να πραγµατοποιείται
µόνο από δηµόσιες υπηρεσίες και όχι από φορείς που εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα, όπως για παράδειγµα, τα συµφέροντα του µεγάλου κατασκευαστικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Β’ που αφορά την αδειοδότηση και
τις δραστηριότητες, συναποφασίζουν πλέον τα τοπικά επιµελητήρια και το ΤΕΕ ως ισοδύναµος µηχανισµός. Δηλαδή, αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Πρόκειται, επίσης, για συνέχεια
της αναβάθµισης του ρόλου του ΤΕΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βέβαια, οι θέσεις του κόµµατός µου για τη χωροθέτηση της
µικρής βιοτεχνίας βρίσκονται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής
σας και των κοµµάτων που κυβέρνησαν µέχρι τώρα και διέπονται
από δύο βασικές αρχές: Τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των
κατοίκων του Λεκανοπεδίου, αλλά και των άλλων πόλεων µε την
αντιστροφή της σηµερινής άθλιας πραγµατικότητας, την υπεράσπιση της θέσης εργασίας και του εισοδήµατος των βιοτεχνών
και τη διευκόλυνση της εργασίας τους µε τη συγκέντρωση σε µεγάλες συνεταιριστικές µονάδες, που είναι δυνατόν να ενταχθούν
σε ένα γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
Όπως είπαµε και πιο πριν, δεν µπορούµε να ανεχθούµε τη συµβίωση της κατοικίας µε τη βιοτεχνία. Μόνο ένα τµήµα της βιοτεχνίας που εξυπηρετεί άµεσες ανάγκες των κατοίκων µπορεί κάτω
από προϋποθέσεις να συµβιώσει µε την κατοικία χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Και αυτό δεν σηµαίνει καθόλου ότι η µικρή βιοτεχνία θα πρέπει
να εκδιωχθεί από εκεί που βρίσκεται σήµερα, χωρίς να έχει λυθεί
το πρόβληµα της µετεγκατάστασής της σε χώρους που να µην
δηµιουργεί ενόχληση και ρύπανση στα επιβαρυµένα αστικά κέντρα και κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Επίσης, δεν µπορεί να µετεγκατασταθούν µε τέτοιους όρους
που να µην οδηγούν στην επιβάρυνση της θέσης τους στον καπιταλιστικό κατακερµατισµό της εργασίας.
Διαχωρίζουµε τη µικρή βιοτεχνία από τη µεγάλη βιοτεχνία. Η
λύση αυτών των δύο προβληµάτων απαιτεί διαφορετική κοινωνική και οικονοµική προσέγγιση. Οι πολιτικές σας τσουβαλιάζουν
τα προβλήµατα και προσπαθούν να «ψαρέψουν» στα θολά νερά
µε τελικό στόχο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου και των µονοπωλίων.
Με βάση, λοιπόν, αυτήν τη συντριπτική πραγµατικότητα και τις
γενικότερες θέσεις του κόµµατός µας, προτείνουµε τα παρακάτω.
Τη µετεγκατάσταση όλων των βιοτεχνιών µε κινητήρια δύναµη
µέχρι 20-22 KW που λειτουργούν σε περιοχές κατοικίας, σε βιοτεχνικά τετράγωνα κατά το πρότυπο των εµπορικών κέντρων σε
εγκαταστάσεις που παραχωρούνται από το δήµο µε προσιτή
τιµή, είτε ενοικιάζονται είτε πωλούνται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Δεν παράγουν κατά τη λειτουργία τους αέριους ρύπους,
υγρά και στερεά απόβλητα τέτοια που να δηµιουργούν πρόβληµα στον οικιστικό ιστό ή οι ρύποι είναι µικρής ποσότητας, που
µε την κατάλληλη διαδικασία µπορούν να αποµακρύνονται χωρίς
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών των κατοίκων της περιοχής και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
Μετεγκατάσταση όλων των βιοτεχνιών µε κινητήρια δύναµη
µέχρι 100 KW που λειτουργούν σε περιοχές κατοικίας στα βιοτεχνικά πάρκα στα όρια του δήµου, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες εκτάσεις µε τις παραπάνω προϋποθέσεις για τα απόβλητα
και τους ρύπους.
Αυτά τα βιοτεχνικά πάρκα πρέπει να ανήκουν στους ίδιους
τους βιοτέχνες και την τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι αυτοδιοικούµενα, να διευκολύνουν τη συνεταιριστικοποίηση και την
εφαρµογή κλαδικών πολιτικών.
Μετεγκατάσταση όλων των ρυπογόνων βιοτεχνιών σε βιοτεχνικά πάρκα οργανωµένα µε τον ίδιο τρόπο έξω από το λεκανοπέδιο της Αττικής ή από άλλες πόλεις όπου υπάρχουν.
Βέβαια, για να γίνουν πράξη τα παραπάνω, απαιτούνται καταγραφή της σηµερινής κατάστασης, ένας ισορροπηµένος χωροταξικός σχεδιασµός, ισχυρά κίνητρα, όπως κρατική επιχορήγηση
και ευνοϊκή χρηµατοδότηση για τη µετεγκατάσταση των βιοτεχνιών και χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας µη µεταβιβάσιµων σε όλες τις βιοτεχνίες µέχρι τη µετεγκατάστασή τους
µε παράλληλη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης
και της όχλησης.
Το τρίτο θέµα αφορά στο µέρος του σχεδίου νόµου για τα επιχειρησιακά πάρκα.
Με το σχέδιο νόµου ιδιωτικοποιούνται πλήρως τα επιχειρηµατικά πάρκα, που θα µπορεί να µεταφερθεί το τµήµα της µικρής
βιοτεχνίας και να γίνονται αντικείµενο κερδοσκοπίας.
Οι θέσεις του κόµµατός µας για τη χωροθέτηση της µικρής
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βιοτεχνίας βρίσκονται στον αντίποδα της αστικής πολιτικής και
διέπονται από δύο βασικές αρχές: Τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής των κατοίκων µε την αντιστροφή της σηµερινής άθλιας
πραγµατικότητας, την υπεράσπιση της θέσης εργασίας και του
εισοδήµατος των βιοτεχνών και τη διευκόλυνση της εργασίας
τους µε τη συγκέντρωσή τους σε βιοτεχνικά πάρκα που είναι δυνατόν να ενταχθούν σε ένα γενικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
Όπως είπαµε και πιο πριν, δεν µπορούµε να ανεχθούµε τη συµβίωση της κατοικίας µε τη βιοτεχνία και αυτό δεν σηµαίνει καθόλου ότι η µικρή βιοτεχνία πρέπει να εκδιωχθεί από εκεί που
βρίσκεται σήµερα, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβληµα της µετεγκατάστασής της.
Με την ευκαιρία, αξιοποιείται και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Καθιερώνεται εξ αρχής η κατασκευή των έργων υποδοµής από τον
ιδιώτη. Χαρακτηριστικά στο ισχύον σήµερα καθεστώς, αυτά τα
έργα υποδοµής κατασκευάζονταν από το φορέα υλοποίησης του
πάρκου, στο οποίο συµµετέχει το κράτος µέσω της ΕΤΒΑ και της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τη στιγµή που τα πάρκα αφορούν
τη µικρή βιοτεχνία, απευθύνονται στους µικρούς βιοτέχνες και
επαγγελµατίες.
Η θέση µας είναι ότι πέρα από τη δηµιουργία ευνοϊκών όρων
µε τη µετεγκατάσταση της µικρής βιοτεχνίας από τον αστικό ιστό
και στα πάρκα γενικώς, χρειάζεται αυτά να κατασκευαστούν µε
δαπάνες της πολιτείας, να ανήκουν στους ίδιους τους βιοτέχνες
και την τοπική διοίκηση και, όπως είπα και πιο πριν, να είναι αυτοδιοικούµενα.
Τα λεγόµενα επιχειρησιακά πάρκα, όπως προβλέπει το σχέδιο
νόµου, ουσιαστικά δεν αφορούν καθόλου τους µικρούς επαγγελµατίες και βιοτέχνες, τους αυτοαπασχολούµενους µε δύο και
τρεις εργαζόµενους προσωπικό. Αφορούν τις µεγάλες βιοτεχνίες
και βιοµηχανίες που έχουν τη δυνατότητα επένδυσης για την
αγορά της γης, την ανέγερση εγκαταστάσεων, ενώ η δηµιουργία
τους στις σηµερινές συνθήκες συµβάλλει ξεκάθαρα στη συγκέντρωση.
Ουσιαστικά τα επιχειρηµατικά πάρκα, στα οποία θα εργάζονται
εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες εργαζόµενοι, θα αποτελούν ιδιωτική περιοχή, ίσως και περιφραγµένη µε ιδιωτικές εξωτερικές
υποδοµές, ίσως και ιδιωτική φύλαξη. Πιθανόν να εµποδίζεται
ακόµα και στα σωµατεία να µπαίνουν µέσα στα επιχειρηµατικά
πάρκα, όπως πρόσφατα έγινε στο ΣΕΜΠΟ στο Ικόνιο.
Πρόκειται για µια σειρά από ρυθµίσεις που στόχο τους έχουν
να αυξήσουν τις επιδοτήσεις προς τα µονοπώλια και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, παρακάµπτοντας ακόµα και
τους υπάρχοντες πενιχρούς µηχανισµούς ελέγχου και να επιταχύνουν τη συγκέντρωση της γης στα χέρια του µεγάλου κεφαλαίου.
Μέσα από τα επιχειρηµατικά πάρκα εντάσσεται πολύ µεγάλο
τµήµα της οικονοµικής δραστηριότητας, αντανακλώντας έτσι τις
στοχεύσεις του µεγάλου κεφαλαίου για την οικονοµική διάρθρωση της χώρας.
Εντάσσει µέσα στα επιχειρησιακά πάρκα την παραγωγή ενέργειας και τις συνοδές υποδοµές, ανανεώσιµες και άλλες, ενώ σε
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα άρθρα ανοίγει ο δρόµος για την κατασκευή µε κρατικές επιδοτήσεις των υποδοµών µεταφοράς και
ενέργειας για ενεργειακές επενδύσεις. Πρόκειται για νέες επιχορηγήσεις προς τα ενεργειακά µονοπώλια, για επιδοτήσεις που
µειώνουν το κόστος των ενεργειακών επενδύσεων για το κεφάλαιο.
Αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας της ρύθµισης ως γενικές ρυθµίσεις προς όφελος του κεφαλαίου, αφού η εγκατάσταση µέσα
στο επιχειρησιακό πάρκο οδηγεί στην απλούστευση της διαδικασίας της αδειοδότησης, οδηγεί σε έµµεση αύξηση του ποσοστού των επιδοτήσεων µε την επιδότηση των συνοδών έργων και
αναγκάζει το κράτος να κατασκευάζει κατά προτεραιότητα τις
απαραίτητες εξωτερικές υποδοµές.
Δίνει τη δυνατότητα της ίδρυσης επιχειρησιακών πάρκων µέσα
σε περιοχές Natura και σε συνδυασµό και µε το άρθρο 54 που
παραχωρεί τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
στις εταιρείες διαχείρισης των πάρκων οδηγεί στην καταστροφή
του περιβάλλοντος προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου. Προ-
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βλέπει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας στο κεφάλαιο,
στις µεγάλες βιοµηχανίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα έχουµε στη Μαγνησία, όπου στο
λιµάνι του Αλµυρού που έχει γίνει µε χρήµατα του ελληνικού
λαού ήδη εδώ και χρόνια αλωνίζει ο βιοµήχανος Στασινόπουλος
µε την ιδιωτική βιοµηχανική εταιρεία που έχει κάνει εκεί και δεν
επιτρέπει σε κανένα άλλον να πάει και µάλιστα χωρίς να υπάρχει
νοµοθετική ρύθµιση.
Φανταστείτε τι γίνεται χωρίς να υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση.
Σκεφθείτε τώρα µε τη νοµοθετική ρύθµιση πόσο θα αλωνίζουν
και αυτός και οι άλλοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Προβλέπεται η καθιέρωση µέσα στα επιχειρησιακά πάρκα
ζωνών, όπου τα εισαγόµενα εµπορεύµατα δεν δασµολογούνται.
Ανοίγει έτσι ο δρόµος για προκλητικές φοροελαφρύνσεις του µεγάλου κεφαλαίου, ειδικά του διαµετακοµιστικού, που θα µεταφέρει εµπορεύµατα µέσω της χώρας, χωρίς φορολόγηση.
Προχωράµε παρακάτω στο τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου
για τα αυτοκίνητα χαµηλής κατανάλωσης. Αναγκάζει το δηµόσιο
να αγοράζει αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσεως χαµηλής κατανάλωσης – µόλυνσης. Είναι υποκριτικό, διότι ενώ διατείνεται ότι προστατεύει το περιβάλλον, δεν βάζει όρια εκποµπής ρύπων, αλλά
τιµολογιακής αποτίµησης των ρύπων και της χρήσης. Καθιερώνει
δηλαδή τη λογική του εµπορίου ρύπων, δηλαδή τη συνθήκη του
Κιότο, που τα αποτελέσµατά της δεν έχουν οδηγήσει στη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στην καταστροφή του και στην
κερδοσκοπία πάνω στην καταστροφή για το ποιος θα πληρώσει;
Όµως, ακόµη και να έβαζε όρια, εµείς θα το καταψηφίζαµε, γιατί
πόσο θα κοστίσει; Ποιος θα πληρώσει;
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι συνάρτηση µε τις κοινωνικές ανάγκες, όπως της δηµόσιας υγείας, την ικανοποίηση
των άµεσων αναγκών.
Στην Αθήνα και στις µεγάλες πόλεις της χώρας δεν είναι ανεπτυγµένες οι αστικές µεταφορές, αλλά και οι υπάρχουσες είναι
συνάρτηση της λογικής του κέρδους µε αυξηµένα εισιτήρια.
Πέρα από την εµπορευµατοποίηση της γης, η οποία οδήγησε
σε αυτές τις τερατουπόλεις σε όλη τη χώρα, τώρα γίνεται και
εµπορευµατοποίηση στον αέρα.
Για όλους αυτούς τους λόγους που αναλύσαµε καταψηφίζουµε στο σύνολό του το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Απόστολο Νάνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Πολιτισµού και Τουρισµού, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται σαφώς µε χρονοκαθυστέρηση, όπως βραδέα είναι και τα αντανακλαστικά της
Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει σοβαρά ζητήµατα όσον αφορά τη
διευθέτηση θεµάτων που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη και
δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι γίνεται ένα σκληρό παζάρι ανάµεσα σε συντεχνιακές οµάδες που θέλουν να περιφρουρήσουν
κεκτηµένα και να παρεµποδίσουν µια εξέλιξη ανοίγµατος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
Σαφώς, µέσα σε αυτήν τη διελκυστίνδα χρειάζεται να παρθούν
γενναίες αποφάσεις, για να προχωρήσει η χώρα µας µπροστά.
Η Κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτά τα θέµατα, κάνοντας διαρκείς
ελιγµούς, αλλά στο τέλος καταλήγει σε συµβιβασµούς, οι οποίοι
δεν είναι πάντοτε το απαιτούµενο που χρειάζεται, για να προχωρήσουµε.
Ενδεικτικό σε προηγούµενο νοµοσχέδιο είναι ότι ο ένας
Υπουργός από εδώ θεσπίζει απελευθέρωση, ενώ ο άλλος Υπουρ-
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γός από εκεί θεσπίζει δέσµευση περιοχών, ώστε να µην αναπτυχθούν άλλα επαγγέλµατα, γιατί ισχυροί επαγγελµατικοί σύλλογοι
δεν το επιτρέπουν. Επιτρέψτε µου να θίξω πόσο σοβαρό είναι
αυτό, γιατί τελικά χρειάζεται ενότητα στην Κυβέρνηση και ενιαία
στάση. Κάποιες πόλεις αυτοχαρακτηρίζονται πλήρεις σε επαγγελµατικές ιδιότητες και δεν δίνονται νέες άδειες, παρ’ ότι έχει
ψηφιστεί σχετικός νόµος και η Κυβέρνηση µε εγκυκλίους καταστρατηγεί αυτά που ψηφίζει.
Εδώ, όµως, το θέµα της απλοποίησης των αδειοδοτήσεων
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι ξέρουµε πολύ καλά ότι ένας βοηθός υδραυλικού µπορεί να φάει δέκα χρόνια, για να πάρει την
άδεια, γιατί δεν κόλλησε τα ένσηµα που απαιτούνται στο χρονικό
διάστηµα. «Δεν του κολλάνε τα ένσηµα» όπως ήταν παλιά το παράπονο του παιδιού προς τη µάνα του.
Αυτό είναι η σκληρή αλήθεια, ότι υπήρχε µέχρι σήµερα ένα σύστηµα που ήταν ακριβώς το άθροισµα των ενσήµων. Γιατί; Γιατί
πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει επαγγελµατική επάρκεια, µιας
και επικρατεί ένα χάσµα ανάµεσα στον τίτλο σπουδών –προσέξτε- και µετά στις διάφορες βαθµίδες πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας και ικανότητας σε µια χώρα στην οποία τα
εργατικά ατυχήµατα είναι πάρα πολλά και είναι ακριβώς συνέπεια της έλλειψης οργάνωσης της εκπαίδευσης, της αρτιότητας.
Το να υπάρξει επαναδιευθέτηση στο ζήτηµα είναι αναγκαίο.
Το να υπάρχει διαρκής επιµόρφωση και αυτό αναγκαίο. Βέβαια,
υπάρχει το µεταβατικό αυτό στοιχείο της µεικτής επιτροπής,
όπου πλέον θα έχουµε εκπρόσωπο της οµοσπονδίας του επαγγελµατικού κλάδου µαζί µε εκπροσώπους της πολιτείας και του
Υπουργείου Παιδείας, που είναι µια άλλη επιτροπή.
Βλέπουµε ότι αυτή η τριµελής επιτροπή έχει να αντιµετωπίσει
το ζήτηµα αθροιστικών κριτηρίων πάνω στο θέµα ότι θεσπίζεται
για πρώτη φορά πως µε µια επιµόρφωση κάποιος µπορεί να κερδίσει χρόνο.
Εµείς επιστήσαµε την προσοχή ότι αυτό είναι σωστό: Καταργεί
το συντεχνιακό περιορισµό. Επιταχύνει τη δυνατότητα κάποιου
που έχει επιτηδευµατική εµπειρία –ενός ηλεκτρολόγου, ενός
υδραυλικού- να κάνει τη δουλειά του, αλλά ταυτόχρονα τονίσαµε
και την αναγκαιότητα της αυστηρότητας, για να διασφαλίσουµε
την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Οι δοµικές δυσλειτουργίες, τις οποίες έχει το σύστηµα, δεν
αντιµετωπίζονται πάντοτε µε αποτελεσµατικό τρόπο. Χαρακτηριστικό θέµα είναι ότι οι επιχειρήσεις που καλούνται να κάνουν
µόνες τους την εσωτερική αναδιαµόρφωση του εµποροτεχνικού
τους δυναµικού πρέπει να ελεγχθούν, να πιστοποιηθεί ότι πραγµατικά έπραξαν αυτό που όφειλαν, να µη χρησιµοποιήσουν
αυτήν την ευκαιρία απλώς για να γλιτώσουν -ως συνήθως αντιµετωπίζεται το θέµα- µια γραφειοκρατία.
Πρέπει ακόµη να πούµε πως αν το πανεπιστήµιο και τα ΤΕΙ
στην Ελλάδα ήταν συνδεδεµένα µε την παραγωγή, αν όλες οι µεταπτυχιακές εργασίες, όλες οι πτυχιακές εργασίες και τα ντοκτορά γίνονταν µε αντικείµενο τα προβλήµατα του ελληνικού
χώρου, για συγκεκριµένες λύσεις σε αναφορά µε την αυτοδιοίκηση ή µε τις παραγωγικές διαδικασίες, θα είχαµε βρει πολλές
λύσεις στα µεγάλα ζητήµατα. Όµως, βλέπετε ότι υπάρχει αυτό
το χάσµα της ακαδηµαϊκής προσέγγισης, της τεχνικής εφαρµογής και της επιχειρηµατικής δράσης της παραγωγικής διαδικασίας. Τροµερό λάθος και πιστεύουµε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι επιλογές.
Στο ζήτηµα της απλοποίησης της αδειοδότησης µεταποιητικών δραστηριοτήτων θεσπίζεται απ’ αυτό το νοµοσχέδιο µια καινοτοµία. Το κράτος από τη µια πλευρά οµολογεί ανεπάρκεια
αριθµού εργατικού δυναµικού των υπαλλήλων του και από την
άλλη παραδέχεται επάρκεια σε επιµελητήρια.
Εµείς θέσαµε µε σαφήνεια και στην επιτροπή ότι τα επιµελητήρια –µερικά απ’ αυτά- πράγµατι διαθέτουν την επάρκεια και αν
πραγµατικά τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις εξειδικεύσουν µε την αυστηρότητα που χρειάζεται την
εφαρµογή αυτού του νέου τύπου σχέσης µεταξύ πολιτείας και
των συµβούλων της πολιτείας, οι οποίοι αποκτούν θεσµική αρµοδιότητα αυτόνοµης αδειοδότησης, δεχόµαστε αυτήν την εξέλιξη.
Μπορώ να πω ότι οι διαβεβαιώσεις που υπήρχαν είναι ότι δεν
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θα είναι µια γενικευµένη διευκόλυνση, αλλά θα είναι συγκεκριµένοι όροι και κατά συνέπεια µόνο κάποια επιµελητήρια µπορούν, µόνο κάποιοι που είναι σε θέση θα παίρνουν αυτήν την
αδειοδότηση.
Όπως και για το προηγούµενο θέµα, είχαµε βάλει ζήτηµα της
επάρκειας των εργαστηρίων των τεχνικών µέσων για τις πιστοποιήσεις, έτσι και σε αυτό το ζήτηµα είναι καίριο για εµάς να
υπάρχει µεγάλη ατοµική ευθύνη και σοβαρές συνέπειες σε οποιονδήποτε αναλαµβάνει υποχρεώσεις. Καθίσταται υπόλογος απέναντι στην πολιτεία και στην κοινωνία.
Όµως, αυτό το βήµα έρχεται σαφώς να εξαλείψει το µεγάλο
κίνδυνο που έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, τον κίνδυνο της
γραφειοκρατίας, µια και απλουστεύονται πολλές υπογραφές.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να εξαλειφθεί κάθε σχέση
δηµοσίου υπαλλήλου-αξιολογητή µε το γρηγορόσηµο. Σε αυτό
είµαστε κάθετοι.
Δεχόµαστε ότι στις αναδιατυπώσεις που κάνατε βάλατε θέµα
γι’ αυτούς που προσυπογράφουν πλαστά πιστοποιητικά να υπάρχουν αυστηρότατα πρόστιµα και ανεβάσατε προς τα πάνω το κατώτερο πρόστιµο, εισακούοντας και τη δική µας παρότρυνση, ότι
σε αυτό το θέµα δεν µπορεί να υπάρχει ελαστικότητα.
Πρέπει να είµαστε κάθετοι και πρέπει να εφαρµόζεται ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και ιδίως γι’ αυτούς που θα αναλάβουν
πλέον να αξιολογούν, µε αντικειµενικό τρόπο και µε τις επιµέρους λεπτοµέρειες, θέµατα αιτήσεων τα οποία θα έχουν να κάνουν µε τις µεταποιητικές δραστηριότητες.
Θα ήθελα να πω ότι στο τρίτο µέρος του τετραπλού αυτού νοµοσχεδίου που αφορά τα επιχειρηµατικά πάρκα ζήσαµε, πραγµατικά, µια ιλαροτραγωδία. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εγκαλεί
την Κυβέρνηση γιατί η Κυβέρνηση καθυστερηµένα συµφωνεί
µαζί της. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάνοντας φραστικού χαρακτήρα αναδιατυπώσεις σ’ αυτό που συµφωνούν. Επιτέλους, αυτή είναι παιδεία. Η Αντιπολίτευση θα έπρεπε να υπερβεί τον εγωισµό της
Κυβέρνησης και η Κυβέρνηση από την άλλη µεριά να υπερβεί και
τον δικό της εγωισµό και να πει «εδώ συµφωνούµε». Αφού συµφωνείτε γιατί δε συµβαδίζετε στην πράξη; Γιατί µπαίνουν όροι,
ο ένας στον άλλον, µε έναν τεχνητό τρόπο για να οδηγηθείτε σε
µια διατύπωση στο τέλος «µε βαριά καρδιά είπα το ναι. Δεν
ήθελα να µε σύρεις εσύ από τη µύτη. Οφείλατε να µε πείσετε µε
ένα πιο γλυκό τρόπο. Να µη µε εξαναγκάσατε να υποστώ αυτήν
την ταπείνωση να συµφωνήσουµε».
Σ’ αυτό το κείµενο το οποίο συζητήσαµε και στην επιτροπή,
την πρόταση νόµου της Νέας Δηµοκρατίας για επιχειρηµατικά
πάρκα, εµείς είχαµε συµφωνήσει. Η Ελάσσων Αντιπολίτευση
συµφωνήσαµε, είπαµε ναι. Η Κυβέρνηση δεν µπορούσε να διαφωνήσει αλλά υπέκφευγε και έλεγε «το θέµα θα το δούµε κάποια
άλλη στιγµή». Τελικά τα βρήκατε. Ελπίζουµε αυτό να συνεχιστεί
για το καλό του τόπου.
Γιατί τελικά ο πολιτικός πλούτος είναι αυτή η ειλικρινής σχέση.
Αυτή η δηµόσια συζήτηση που διεξάγεται σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Δεν σηµαίνει αυτό ότι καταργούνται ιδεολογίες. Εµείς δεν σας
επιβάλαµε κοµµατική συµφιλίωση. Εµείς απαιτούµε όπως όλος
ο λαός εθνική συµφιλίωση. Συνεννόηση στην ουσία των προβληµάτων. Απάντηση στο αίτηµα των καιρών να υπάρξουν πρακτικές
και αποτελεσµατικές λύσεις. Δεν σας βάζουµε σε κανένα τσουβάλι για να κάνουµε εµείς µια στείρα αντιπολίτευση. Και µαζί να
βρεθείτε, εµείς εποικοδοµητική αντιπολίτευση θα κάνουµε. Αυτό
είναι το καθήκον µας και θα το συνεχίσουµε.
Θέλω να πω σ’ αυτό το ζήτηµα ότι το νοµοσχέδιο ήταν µεγάλο
όπως ήρθε. Είχε τέσσερα κεφάλαια. Στο τέταρτο κεφάλαιο που
αναφέρεται στην εναρµόνιση µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για καθαρά ενεργειακά αποδοτικά οδικά οχήµατα στις
οδικές µεταφορές δεν µπορώ να καταλάβω γιατί αυτό να το καταγγείλουµε ως καπιταλιστικό. Και ταυτόχρονα είµαστε όλοι µας
µε οικολογική ευαισθησία.
Γιατί τελικά θα πρέπει να υπάρχει µια δαιµονοποίηση, όπως
υπάρχει από ένα κοµµάτι της παραδοσιακής Αριστεράς, να προσεγγίζει το ζήτηµα αρνητικά. «Το έφερε η κακιά Ευρωπαϊκή
Ένωση, τελείωσε το θέµα. Εξυπηρετεί πονηρά συµφέροντα. Εδώ
στρέφεται ενάντια στον εργαζόµενο». Δηλαδή, να πρέπει να
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στραφούµε εναντίον στα οχήµατα αυτά τα οποία θα είναι ενεργειακής απόδοσης, που δεν θα ρυπαίνουν το περιβάλλον, που
θα βοηθήσουν να γίνει πιο όµορφη η ζωή µας και η καθηµερινότητά µας. Επιτέλους, το άσπρο και µαύρο τελείωσαν. Ο καθένας
ζητάει ιδεολογική διαφοροποίηση στις αξιακές αρχές και λέει
άλλο ο ναζοφασισµός και άλλο ο σταλινισµός. Αλλά δεν κάνει κανένας διαφοροποίηση στον αυταρχισµό που εµπεριέχουν και οι
δυο, στην βιαιότητα και την καταστροφή της ατοµικής ελευθερίας και της ατοµικής γνώµης και στάσης. Ο καθένας υπερασπίζεται µια δικιά του αρχιακή αναφορά στο µεγάλο κοινωνικό καλό
µε τις δικές του αφετηρίες.
Επιτέλους, σ’ αυτήν την Αίθουσα, δεν µπορούµε να πούµε
στείρα «όχι δεν ψηφίζουµε αυτήν την οδηγία γιατί η πηγή της
είναι η νοσηρή Ευρωπαϊκή Ένωση που φταίει για όλα, γιατί είναι
κεφαλαιοκρατικό συγκρότηµα που όλα τα αντιµετωπίζει µε τη λογική του κέρδους. Όλος ο καπιταλισµός στη λογική του κέρδους.
Και όλος ο ανατολικός κόσµος, µε τον τρόπο που λειτουργούσε
και η κοµµουνιστική Κίνα, κινείται σήµερα, δηλαδή στη λογική
της ατοµικής οικειοποίησης του κοινωνικού προϊόντος. Δυστυχώς.
Αλλά εδώ µέσα δεν ακούω τίποτα από τους ιδεολογικά ασυνεπείς απέναντι σ’ αυτό το φαινόµενο. Δεν έχετε πάρει θέση. Και
οφείλετε να πάρετε θέση στην ουσία. Γιατί κρύβεστε πίσω από
το δάχτυλό σας. Στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και στο ελληνικό γίγνεσθαι θα πρέπει να µιλάτε µε σαφήνεια. Έρχεστε µε µια ωραία
αναφορά να δώσετε απάντηση και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, να
πείτε όχι µε το ζόρι. Γιατί «όχι» οπωσδήποτε σε όλα.
Επιτέλους, το εµείς είµαστε σε όλα σωστοί οδηγεί σε πολλαπλές διασπάσεις, σε πολλαπλή κατακρήµνιση και ας είναι ελλιπής η ελληνική παιδεία για το τι προσβλέπει ο καθένας.
Ελλιπέστατη η ελληνική παιδεία. Και πολύ χαµηλά αντανακλαστικά του καθενός στον ελλαδικό χώρο. Αγκυλωµένοι σε ιδεολογήµατα είναι οι περισσότεροι, παρά στην πολιτική γραµµή.
Ήρθε η τροπολογία από τον Υπουργό προηγουµένως. Τις είδαµε. Είναι τρεις τροπολογίες. Θα τις αξιολογήσουµε. Θα αναφερθώ σε κάτι όµως που είναι για µας ουσιώδες. Εισακούετε την
προτροπή µας. Πάρτε µέτρα για το παρεµπόριο. Και βλέπουµε
διάταξη που ζητάει µέσα απ’ αυτή την τροπολογία να καταστρέφονται τα προϊόντα που µπαίνουν στην αγορά του παρεµπορίου.
Μην αρχίσετε τώρα τους οδυρµούς «τι θα απογίνουν οι κακόµοιροι που τα πουλάνε και πώς θα ζήσουν;». Οφείλετε να είστε ειλικρινείς σ’ αυτά.
Το παρεµπόριο καταστρέφει τους µικροµεσαίους. Το παρεµπόριο καταστρέφει τον Έλληνα εργαζόµενο στη µεταποιητική
επιχείρηση. Το παρεµπόριο είναι ενάντια στους εργαζόµενους
συνολικά. Το παρεµπόριο είναι σαν παρακαπιταλισµός και δεν
µπορούµε να τον ανεχθούµε. Δεν θα γίνουµε ανατολίτικο παζάρι
εδώ πέρα. Θα έχουµε ευνοµούµενη κοινωνία και κανόνες υπεράσπισης, προστασίας δικαίων τα οποία θα είναι σαφώς προσδιορισµένα. Και δεν µπορεί να πει κανείς -και προειδοποιούµε σ’
αυτό- «α, είναι πολύ βίαιο να ρίχνεις σπρέι πάνω σ’ ένα προϊόν
που έχει ψεύτικη ετικέτα, δεν έχει προέλευση, δεν έχει τιµολόγιο,
δεν έχει απόδειξη λιανικής πώλησης και δεν έχει ΦΠΑ επάνω
του». Να είστε ξεκάθαροι, να είµαστε όλοι ξεκάθαροι.
Και, βέβαια, συµφωνούµε και στο πάγωµα των διδάκτρων παρακάτω. Προαναγγέλλουµε τη στάση µας. Θα µελετήσουµε τις
τροπολογίες σε όλες τις πτυχές τους. Είναι σηµαντικό ότι σ’
αυτήν τη στιγµή δε θα αυξήσουµε το κόστος. Δεν θα επιβαρύνουµε το οικογενειακό, πενιχρό πλέον εισόδηµα. Και τα παιδιά
που πηγαίνουν και σε ιδιωτικά σχολεία δεν θα χάσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα µαθήµατά τους, να εξελιχθούν
και να γίνουν δραστήριοι πολίτες αύριο.
Εµείς όπως ακούσαµε και στην επιτροπή θέσαµε πολλά ζητήµατα -και εκτός νοµοσχεδίου- στην προσπάθειά µας να αντιµετωπίσουµε συνολικά το φαινόµενο αυτό του τι συµβαίνει στην
Ελλάδα, πώς λειτουργεί η οικονοµία και πώς βγαίνουµε από το
βάλτο στον οποίο έχουµε περιέλθει. Πάρα πολλές υποδείξεις
µας συµπεριλαµβάνονται σε αναδιατυπώσεις. Και στη λογική ότι
αυτό από µόνο του είναι ένας απλός κρίκος που δεν δένει σαν
αλυσίδα, δεν είναι µια ενιαία πολιτική ξεδιπλωµένη και ενοποιηµένη που οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα από µόνη της, αλλά
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ένας απλός κρίκος, τον δεχόµαστε. Θα τον ψηφίσουµε επί της
αρχής αρκεί η συνολική δέσµευση των υπουργών να ακολουθήσει µε νοµοσχέδια τα οποία θα ολοκληρώνουν αυτό το πάζλ. Διαφορετικά το θεωρούµε αναποτελεσµατικό. Και δεν θα κάνουµε
δίκην προθέσεων.
Θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο γιατί συµφωνούµε και όχι
από οποιαδήποτε σκοπιµότητα είτε αναγκαστικής σύγκλισης είτε
απόκλισης τεχνητού χαρακτήρα και υποκριτικής αποµάκρυνσης.
Θα πούµε ναι σ’ αυτό που είναι αυτονόητο. Και θα θεωρήσουµε
ανόητο και αυτοανόητο οποιοδήποτε άλλο θέµα µπαίνει παραπειστικά για να δηµιουργούνται τεχνητές αντιθέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις
εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
1. «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της
Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου ειδική
αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε µια κρίσιµη καµπή
και του πολιτικού συστήµατος αλλά και των αξιών της χώρας και
των πολιτών. Όλα αυτά που ζούµε τις τελευταίες µέρες δείχνουν
την όλη κατάρρευση του συστήµατος. Από την άλλη έχουµε την
αγορά και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, έχουµε τα νοµοθετήµατα τα οποία πέρασαν και θα έφερναν την ανάπτυξη στη χώρα
µας.
Όµως, τα αποτελέσµατα του επενδυτικού νόµου, που είπατε,
κύριε Υπουργέ, ότι θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και ότι θα πέσει χρήµα, ποια είναι; Είναι ελάχιστα έως µηδαµινά. Αυτό τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµία έχει
καταρρεύσει. Και εδώ µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που αφορά την
απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων. Όλα αυτά συνδέονται µε την οικονοµία, µε
την παραγωγική βάση της χώρας και µε το δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.
Όµως, δεν βλέπουµε τίποτα, διότι τα µέτρα που έχει πάρει συνολικά η Κυβέρνηση µαζί µε το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεν έχουν κάνει κάτι άλλο, δεν έχουν ανοίξει αναπτυξιακούς δρόµους. Βουλιάζουµε συνεχώς και έχουµε φθάσει στο τέλµα.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε τρεις τροπολογίες, όπου η µία εξ
αυτών που αφορά τις κεντρικές αγορές, είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Δεν τοποθετηθήκατε πιο µπροστά επί της διαδικασίας
όταν το έθεσε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης γιατί τις φέρνετε έτσι. Είπαµε ότι θα πρέπει να
σταµατήσει αυτή η διαδικασία. Δεν έχουµε ακούσει φορείς, δεν
έχουµε ακούσει τους ανθρώπους που εµπλέκονται µε τις κεντρικές αγορές και θα κληθούµε την Πέµπτη µέσα σε τέσσερα λεπτά
–γιατί τόσος θα είναι ο χρόνος για τις τροπολογίες- να τοποθετηθούµε. Πρέπει να σταµατήσει αυτή η πρακτική.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, το πρώτο µέρος του «απλοποίηση και εκσυγχρονισµός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων», είχα πει και στην επιτροπή ότι έχει
θετικά στοιχεία. Γιατί ποιος θα πει «όχι» όταν η απλοποίηση µπορεί να διευκολύνει και την ένταξη νέων επαγγελµατιών στα εν
λόγω επαγγέλµατα; Μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες αδειοδότησης που θα αποσαφηνίζουν τις δραστηριότητες και θα εκσυγχρονίζουν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, ασαφές, αντιπαραγωγικό
και αδιαφανές επίπεδο που υπήρχε µέχρι στιγµής και θα κάνουν
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και εξειδίκευση όρων αδειοδότησης του κάθε τεχνικού επαγγέλµατος. Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να προσδιοριστούν µε προεδρικά διατάγµατα. Ακόµη και στη σύνταξη του προεδρικού
διατάγµατος θα πρέπει οπωσδήποτε να πούµε ότι θα συµµετέχουν ενεργά οι εκπρόσωποι φορέων των εργαζοµένων και των
επαγγελµατοβιοτεχνών.
Θετική είναι και η πρόληψη για τα συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων εκδίδεται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
από την περιφέρεια, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι αυτές οι
υπηρεσίες είναι στελεχωµένες.
Αυτή όµως είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Διότι οι όποιες θετικές ρυθµίσεις προσκρούουν στην εισπρακτική λογική της Κυβέρνησης συνολικά.
Στη σηµερινή συγκυρία της κρίσης, η Κυβέρνηση κρίνει σκόπιµο ο ενδιαφερόµενος νέος επαγγελµατίας να πρέπει να καταβάλει για την έκδοση της άδειάς του, αλλά κυρίως για τη
συµµετοχή του στις εξετάσεις, αναλόγως του είδους της δραστηριότητας, ανταποδοτικό παράβολο, το οποίο θα καθοριστεί
µε κοινή υπουργική απόφαση και οπότε δεν ξέρουµε το ύψος
του. Αυτό είναι το λιγότερο. Διότι µπορεί µεν οι εξετάσεις να ανατίθενται στις περιφέρειες, ωστόσο έρχεται το άρθρο 76 να βάλει
στο παιχνίδι, κατόπιν επιλογής του ενδιαφεροµένου, τους φορείς
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. Και εδώ αρχίζει η µεγάλη φάµπρικα.
Οι φορείς θα είναι αδειοδοτηµένοι από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων. Αυτό, όµως, το νέο στοιχείο θα αλλάξει όλο το τοπίο. Ήδη σήµερα υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί φορείς, διαπιστευµένοι από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης, που
κάνουν πιστοποίηση φυσικών προσώπων.
Ωστόσο οι πιστοποιήσεις αυτές, που αυξάνονται και πληθύνονται, διακρίνονταν µέχρι τώρα σαφώς από τη διαδικασία αδειοδότησης του εκάστοτε επαγγέλµατος. Υπεράνω πάσης υποψίας
για καταστροφολογία η ΓΣΕΒΕΕ, έχει ήδη διαπιστώσει ότι αυτός
είναι ένας ολισθηρός δρόµος που θα δηµιουργήσει έναν πληθωρισµό πιστοποιητικών µε υψηλό κόστος και αµφίβολα αποτελέσµατα. Η δηµιουργία ιδιωτικών εταιρειών διεξαγωγής εξετάσεων
πλήττει την ουσιωδώς δηµόσια διαδικασία επαγγελµατικής αδειοδότησης, η οποία πρέπει να υλοποιείται από δηµόσιους φορείς
µε τα σχετικά εχέγγυα της σοβαρότητας.
Ας µην αφήσουµε να διεισδύσουν σ’ αυτήν τη δηµόσια διαδικασία τα ποικίλα ιδιωτικά συµφέροντα που είναι έτοιµα να αποδυθούν σε έναν άνευ όρων ανταγωνισµό προς άγρα πελατών,
δηµιουργώντας, βεβαίως, µία νέα κερδοσκοπική αγορά, η οποία
εκτός των άλλων θα είναι και αδιαφανής, αφού είναι γνωστό ότι
οι έλεγχοι των αδειοδοτηµένων φορέων εξέτασης είναι συνήθως
αν µη τι άλλο ανεπαρκείς, για να µην πω ότι είναι ανύπαρκτοι.
Την ανησυχία µας, βεβαίως, δηµιουργεί και η πρόβλεψη ότι οι
προϋποθέσεις σχετικά µε τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών,
ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων και η ύλη καθώς και ο έλεγχος των αδειοδοτηµένων φορέων και κάθε σχετικό ζήτηµα, παραπέµπονται να προσδιοριστούν κατά τη συνήθη πρακτική µε
υπουργικές αποφάσεις. Πάλι µισό νοµοσχέδιο. Αυτό γίνεται σωρηδόν. Δεν υπάρχει άλλο νοµοσχέδιο που να µην παραπέµπει σε
κοινές υπουργικές αποφάσεις κρίσιµα ζητήµατα, που το Σώµα
εδώ θα πρέπει να τα γνωρίζει εκ των προτέρων.
Στο νοµοσχέδιο στήνεται, όπως είπα, µια ολόκληρη νέα αγορά.
Εκτός αυτού, το παρόν νοµοσχέδιο ανοίγει και µια ακόµη αγορά
αφού δίνει τη δυνατότητα υποκατάστασης της απαιτούµενης
επαγγελµατικής εµπειρίας –της προϋπηρεσίας δηλαδή- για την
απόκτηση των επαγγελµατικών αδειών µέσα από προγράµµατα
κατάρτισης από εγκεκριµένους για το σκοπό αυτό φορείς. Η
απαιτούµενη προϋπηρεσία –που έτσι κι αλλιώς γίνεται όλο και
πιο σπάνια µέσα στην κρίση, την ανεργία και την υποαπασχόληση- υποβαθµίζεται ως προϋπόθεση επάρκειας ενός νέου επαγγελµατία. Και όχι µόνο αυτό, δύναται να αντικατασταθεί µε την
παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης,
που θα µπορούν να προσφέρουν τα ΚΕΚ, τα ΙΕΚ και οι ειδικές
σχολές που υπάρχουν ή και που θα δηµιουργηθούν για να διεκδικήσουν ένα µερίδιο σ’ αυτό το υπό διαµόρφωση νέο πεδίο.
Ποιος, όµως, βγαίνει κερδισµένος από αυτήν την εξέλιξη;
Μήπως οι πολίτες, στους οποίους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες από επαγγελµατίες που δεν θα απαιτείται να έχουν ένα
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ελάχιστο εφαρµοσµένης εµπειρίας; Μήπως οι ίδιοι οι νέοι επαγγελµατίες που λόγω έλλειψης δουλειάς και άρα εµπειρίας, θα
αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να επωµιστούν οι ίδιοι τα
οικονοµικά βάρη ενός προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης σε κάποιον ιδιωτικό φορέα και δη αµφίβολης ποιότητας; Ή
µήπως τελικά οι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων που βλέπουν ένα νέο
πεδίο δόξης και κέρδους λαµπρό να ανοίγεται µπροστά τους;
Και µάλιστα για άλλη µια φορά –κι αυτό, κύριε Υπουργέ, καταντά
και κουραστικό- ένα νέο πεδίο που στο παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζεται νεφελωδώς, αφού οι σηµαντικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις
προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης, τα περιεχόµενα της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, οι προϋποθέσεις αντικατάστασης της εµπειρίας µε κατάρτιση,
παραπέµπονται βεβαίως να εξειδικευτούν σε προεδρικό διάταγµα. Τι άλλο να πούµε;
Βεβαίως, µε τον ίδιο τρόπο, προεδρικά διατάγµατα θα ρυθµίσουν τι; Θα ρυθµίσουν όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
επαγγελµατικές άδειες, δηλαδή προϋποθέσεις, προσόντα, διαδικασία και ειδικότητες. Και ποιος µας βεβαιώνει εµάς ότι αυτό
δεν θα ανοίξει την όρεξη ορισµένων κι ότι δεν θα αρχίσουν πολλαπλές πιέσεις, ώστε να απαιτείται αδειοδότηση για κάθε είδους
τεχνική δραστηριότητα που προσφέρεται στα διάφορα κέντρα
κατάρτισης; Και δεν µιλάω τώρα για συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, αλλά και για
πιο απλά επαγγέλµατα, όπως παραδείγµατος χάριν, περιπτεράς.
Το λέω αυτό σχηµατικά, για να καταλάβετε τι µπορεί να δηµιουργηθεί από πίσω.
Διότι την εποχή που η συντριπτική πλειοψηφία του λαού υφίσταται την πιο ραγδαία και πρωτοφανή επίθεση σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής, οι αγορές αναγορεύονται και είναι οι θεµατοφύλακες και οι κρατούντες της νέας εποχής. Κύριε Υπουργέ,
οι Ευρωπαίοι και οι υπερατλαντικοί πολιτικοί λειτουργούν κάτω
από επιταγές, διαταγές, ενώ οι λαοί µπαίνουν στο «γύψο». Και η
Ελλάδα παραµένει σε µία «οµηρία», µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που θα φέρετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Τα λέω διότι
θεωρώ ότι όλα εµπλέκονται και στη νέα αγορά που πάτε να δηµιουργήσετε.
Εδώ θα πρέπει να κάνω και µία σύνδεση µε έναν άλλο, νόµο
πλέον του κράτους, για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση.
Ο ν. 3879/2010, «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», βάζει τις βάσεις της πολιτικής απαξίας του Υπουργείου
Παιδείας και σ’ αυτήν και στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, διότι θέτει τρεις τοµείς: Πρώτον, την τυπική εκπαίδευση,
δηλαδή το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Δεύτερον, τη µη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή το παράλληλο,
οργανωµένο, ιδιωτικό ή που λειτουργεί µε ιδιωτικά κριτήρια, περιφερειοποιηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο παρέχει την
αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, αλλά και τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Οι βασικές επαγγελµατικές γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που οδηγούν σε συγκεκριµένη επαγγελµατική ειδικότητα, δραστηριότητα, αποτελούν τµήµα της µη τυπικής εκπαίδευσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ, τα
ΚΕΜΕ και τα ΕΕΣ.
Τρίτος τοµέας, που βάζει ο ν. 3879/2010 του Υπουργείου Παιδείας: Άτυπη µάθηση, δηλαδή δραστηριότητες αυτοµόρφωσης,
όπως εργασιακή εµπειρία, βιωµατική µάθηση µέσω σεµιναρίων,
διαδικτύου κ.λπ. Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα λεγόµενα «επαγγελµατικά περιγράµµατα», τα οποία θα αποτελέσουν
τα εργαλεία για τον ορισµό των επαγγελµάτων αλλά και των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης.
Το µυστικό εδώ βρίσκεται, λοιπόν, στην ατοµική ευθύνη του
πολίτη, αφού για την απόκτηση συγκεκριµένης επαγγελµατικής
άδειας το πτυχίο δεν θα αποτελεί µοναδικό και κύριο προσόν,
αλλά µπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί και µε µια σειρά προσόντων της µη τυπικής και άτυπης µάθησης.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα –δεν θα σας απασχολήσω πολύ µ’ αυτό- όπου το Υπουργείο λέει: «Για το λόγο αυτόν
θεσπίζουµε κίνητρα, όπως τη δηµιουργία ατοµικού µητρώου διά
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βίου µάθησης, ώστε να παρακολουθούνται οι µαθησιακές διαδροµές των ατόµων και να καταγράφονται τα προσόντα που
αποκτώνται µέσω της συγκρότησης εθνικού πλαισίου προσόντων
αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα διασύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης µε τη µη τυπική εκπαίδευση, στη βάση σπονδυλωτών
προγραµµάτων και πιστωτικών µονάδων».
Οι αναµενόµενες παρεµβάσεις του Υπουργείου στην τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση δεν θα επιλύσουν κανένα υπαρκτό
και καταγεγραµµένο πρόβληµα σ’ αυτήν την εκπαιδευτική βαθµίδα, αλλά θα της δώσουν και τη χαριστική βολή.
Το αναµενόµενο τεχνολογικό λύκειο της Υπουργού Παιδείας
θα αµβλύνει τον επιστηµονικό συνδυασµό γενικών γνώσεων και
πρόωρης επαγγελµατικής ειδίκευσης, αλλοιώνοντας το πρώτο
και αλλάζοντας το δεύτερο, και θα συνδυάσει τη γενική παιδεία
µε τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις. Θα µείνει, δηλαδή, µέχρι
το επίπεδο του τοµέα -Μηχανολογικός, Πληροφορικής, Οικονοµίας κ.λπ.- και την επαγγελµατική εξειδίκευση, δηλαδή τις γνωστές ειδικότητες, φρόντισε να την περάσει στη µη τυπική
εκπαίδευση και στην ευθύνη του µαθητή, δηλαδή στην τσέπη του
γονιού, όπως και πολλά άλλα.
Το τέταρτο έτος του τεχνολογικού λυκείου πρακτικά φαίνεται
να είναι µια απάτη, διότι θα λειτουργήσει µε επιχειρηµατικά κριτήρια, και το κάθε σχολείο ανταγωνιζόµενο τους υπόλοιπους φορείς -ΙΕΚ, ΚΕΚ- που θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία, θα
καταθέτει επιχειρησιακό πρόγραµµα ειδικοτήτων, µε τη σύµφωνη
γνώµη των κοινωνικών εταίρων και της περιβόητης αγοράς, θα
προσδιορίζει πόρους, εκτός από δίδακτρα, όπως είναι στα ΙΕΚ,
και αν προσελκύει µαθητική πελατεία αλλά και χορηγούς, τότε
θα τις υλοποιεί.
Η επαγγελµατική εκπαίδευση διαχωρίζεται από την επαγγελµατική εξειδίκευση. Η πρώτη ακολουθεί τις βασικές αρχές του
νέου σχολείου, ενώ η δεύτερη παραδίδεται στις διαθέσεις και τη
λογική του κέρδους, της αγοράς. Θα µου πείτε πως µιλάµε για
την αγορά εργασίας. Όµως για να φθάσει κάποιος ως εκεί, πρέπει η οικογένειά του να ξοδέψει µια ολόκληρη περιουσία, διότι η
δηµόσια και δωρεάν παιδεία είναι εµπορευµατοποιηµένη, µε τις
χρόνιες ακολουθούµενες πολιτικές, και συµπληρώθηκε µε τις
µνηµονιακές σας πολιτικές, κύριε Υπουργέ. Οι νέοι που θα τελειώσουν την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση δεν θα έχουν
επαγγελµατικά δικαιώµατα συνδεδεµένα µε τα πτυχία τους. Εδώ
υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβληµα. Σήµερα όλο και περισσότεροι πλήττονται από την ανεργία και θέλουν να πάρουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος. Και οι περισσότεροι απ’ αυτούς εγώ
θα σας πω πού είναι. Είναι στο Σύνταγµα, είναι στον Λευκό
Πύργο, είναι στις πλατείες όλης της χώρας και πολύ καλά κάνουν. Διότι αυτοί είναι οι «αγανακτισµένοι». Και είµαστε κι εµείς
αγανακτισµένοι µε όλη αυτήν την κατάσταση. Αν δεν το αντιληφθείτε και πάτε µόνον µε όρους της αγοράς κι όχι µε όρους κοινωνίας, δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Την
αντιλαµβάνεστε, φαντάζοµαι. Απλώς δεν τολµάτε να την ψελλίσετε ούτε στον ίδιο σας τον εαυτό.
Το εργατικό δυναµικό της χώρας δεν µπορεί συνεχώς να βάζει
το χέρι στην τσέπη. Θέλει να περάσει, να µπει ως εργατικό δυναµικό, αλλά είναι στην ανεργία. Είναι σε µια απίστευτη επετηρίδα. Μιλάµε και για τις µεταποιητικές δραστηριότητες. Φέρνουν
τα πάνω- κάτω. Αυτό το νοµοσχέδιο δυστυχώς στο δεύτερο και
στο τρίτο κοµµάτι του δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αλλά τα κόβει όλα fast track στα µέτρα του
µεγάλου κεφαλαίου. Για τι να µιλήσω;
Κατ’ αρχάς δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Δηµιουργεί επιχειρηµατικά πάρκα,
στα οποία όµως δεν θα έχουν πρόσβαση οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί κανείς δεν λέει ότι το να έχεις ένα οργανωµένο επιχειρηµατικό πάρκο, όπου θα είναι εκεί µέσα όλες οι επιχειρήσεις
και θα υπάρχουν οι υποδοµές, είναι κακό. Ίσα- ίσα, θα έλεγα ότι
είναι πολύ καλό. Το θέµα είναι µε ποια κριτήρια θα γίνει, ποιοι θα
µπουν, πώς είναι η αδειοδότηση και τελικά πού στοχεύει. Είχαµε
την ΕΤΒΑ πολύ παλιότερα. Μετά έγιναν ανώνυµες εταιρείες, η
ΒΙΠΕ, τα ΒΙΟΠΑ, κ.λπ. και τώρα τα ονοµάζουµε «επιχειρηµατικά
πάρκα».
Έχουµε κι άλλα θέµατα εδώ, µε τις µελέτες περιβαλλοντικών
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επιπτώσεων. Θα τα πούµε και αύριο.
Για τα επιχειρηµατικά πάρκα δίνεται χρήση αιγιαλού. Γιατί; Το
ότι παραχωρείται ο αιγιαλός έχει µία σηµασία και στοχεύει κάπου
αλλού. Δεν σας έχουµε δυστυχώς καµµία, µα καµµία εµπιστοσύνη. Όλες οι χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων δεν γίνονται
βάσει της νοµοθεσίας. Δεν υπάρχει βεβαίως ένα ολοκληρωµένο
χωροταξικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ένας σχεδιασµός, για να πούµε
ότι υπάρχει όντως µια αναβάθµιση και θα υπάρχει και µια παραγωγική βάση κατ’ αρχάς, για να στηρίξει το µεταποιητικό τοµέα
αλλά και τα επιχειρηµατικά πάρκα, να αναβαθµίσει την αστική
διαβίωση, να εξυγιάνει τις παλιές περιοχές όπου οι βιοτεχνίες κι
οι βιοµηχανίες ήταν άναρχα πεταµένες από εδώ κι από εκεί και
να γίνουν και οι αναπλάσεις. Δεν βάζει τέτοια πλαίσια, δυστυχώς.
Και βεβαίως ένας ιδιώτης µε πενήντα στρέµµατα µπορεί να κάνει
ένα δικό του επιχειρηµατικό πάρκο. Θα τα πούµε και στη συζήτηση επί των άρθρων.
Όσον αφορά το τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου, που αφορά
την προώθηση ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων, θέλω να πω
ότι δεν είµαστε αρνητικοί στο να είναι τα αυτοκίνητα των δηµοσίων υπηρεσιών υβριδικά, αλλά είµαστε αντίθετοι µε όλο αυτό
που συµβαίνει.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Θα πούµε τα
υπόλοιπα στη συζήτηση επί των άρθρων. Όµως το πιο σηµαντικό
απ’ όλα ξέρετε ποιο είναι; Όχι τα νοµοσχέδια που περνάµε εδώ,
αλλά το τι γίνεται εκεί έξω, στην κοινωνία. Η κοινωνία βράζει κι
είναι ένα καζάνι που αν θα πεταχτεί το καπάκι, δεν ξέρουµε από
µέσα τι θα βγάλει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου- Πασχαλίδου.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ αυτήν την πρόκληση-πρόσκληση για ηθική της αγοράς κι όχι
στην αγοραία ηθική, µου έκανε εντύπωση η άλλη Αριστερά στα
επιχειρήµατα για κρίση αγοράς, εισπρακτική λογική, ιδιωτικά
συµφέροντα, «οµηρικές» σχέσεις, το πώς οριοθετεί τους όρους
της κοινωνίας. Και είµαι σίγουρος ότι δεν τους οριοθετεί ούτε µε
τα συµπεφωνηµένα πολλών κινηµάτων τύπου «Δεν πληρώνω»
ούτε άλλων αγώνων, οι οποίοι έχουν, τουλάχιστον ιστορικά µέχρι
σήµερα, στην Αριστερά καταδικαστεί.
Κατεβαίνει η Κυβέρνηση σήµερα και παίρνει τρεις αναχρονιστικούς νόµους: το ν. 6422, το ν. 3325 και το ν. 2545, για να πετύχει τέσσερα πράγµατα: Να αυξήσει την παραγωγικότητα, να
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει το περιβάλλον,
να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
και να προστατεύσει και τα συµφέροντα των αποδεκτών, του
ίδιου του καταναλωτή. Ποιος θα πει ότι ο µεγάλος αριθµός των
αδειών δεν ήταν ένα ανάχωµα ή η υπερβολική, παραδείγµατος
χάριν, απαίτηση προϋπηρεσίας ή ο περιορισµός παρεµφερών
δραστηριοτήτων; Ποιος δεν θα πει ότι η µείωση των αριθµών των
αδειών σ’ έναν υδραυλικό, από δεκαπέντε σε τρεις, παραδείγµατος χάριν, ή το να είναι ένα νοµοθέτηµα το αντίστοιχο από πολλά
παλιά προεδρικά διατάγµατα ή το να είναι τα προσόντα ανάλογα
µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς ή το ότι η προϋπηρεσία
πλέον πηγαίνει και µε την παρακολούθηση προγραµµάτων κι όχι
µε τον παλιό στενό όρο ή το ότι οι εξετάσεις θα γίνονται από συγκεκριµένους φορείς, όπως περιφέρεια, οργανισµούς πιστοποίησης, οικείων οµοσπονδιών, δεν είναι κάτι το οποίο είναι
πρωτοποριακό και λύνει προβλήµατα;
Το ίδιο θα δει κανείς και στην αδειοδότηση της µεταποιητικής
δραστηριότητας. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η µεταποίηση στην
Ελλάδα ήταν ένα φαινόµενο, το οποίο έµπαζε και ότι σήµερα
αναγκαστικά πρέπει να φύγουµε από το µοντέλο αυτό, το οποίο
ήταν ένα συγκεχυµένο µοντέλο, για να µπορέσει η ελληνική οικονοµία να ανοίξει νέους δρόµους.
Αδειοδοτούσα αρχή. Ασφαλώς και από την περιφέρεια και από
το τεχνικό επιµελητήριο. Να τεκµαίρεται θετικά η αίτηση περιβαλλοντικών όρων, όταν περάσει ο προβλεπόµενος χρόνος. Είναι
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θέµα σεβασµού, είναι θέµα ευελιξίας, είναι θέµα πρακτικής, να
υπάρχει προτυποποίηση απαιτήσεων. Οπωσδήποτε να βγαίνουν
στο διαδίκτυο για να υπάρχει διαφάνεια.
Επιχειρηµατικό πάρκο. Μία περιοχή η οποία πρέπει να είναι
πολεοδοµικά οργανωµένη για το δευτερογενή και τον τριτογενή
τοµέα. Και τι σηµαίνει αυτό; Να λύσει προβλήµατα άλυτα:
Ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνίας, ευρυζωνικότητας,
φυσικού αερίου, αποβλήτων. Σε όλα αυτά τα επιµέρους δίδουµε
λύσεις σήµερα βάζοντας αυτήν την έννοια. Τέλος το βιοµηχανικό
και βιοτεχνικό πάρκο µε τα τόσα τρωτά του. Τέλος στις βιοµηχανικές περιοχές που σε αστικές πόλεις δηµιούργησαν τεράστια
προβλήµατα και το γνωρίζετε.
Επεκτείνουµε τώρα αυτές τις δραστηριότητες είτε µε ερευνητικά κέντρα είτε µε πανεπιστήµια και δηµιουργούµε, επιτέλους,
µέσα εκεί έργα υποδοµής µεν από τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά µε
εποπτεία από τη Δηµόσια Διοίκηση. Και εδώ φαίνεται τελικά ότι
η Κυβέρνηση σέβεται το δηµόσιο χαρακτήρα τους.
Ώριµα σχέδια, λοιπόν, από φερέγγυους φορείς και ούτε συζήτηση µε οικονοµικά, πολεοδοµικά, διοικητικά κίνητρα. Όµως,
όλα αυτά τα κίνητρα θα δοθούν, για να µπορούν να εγκατασταθούν. Δηλαδή, θα είναι κίνητρα τα οποία θα είναι πραγµατικά και
όχι κίνητρα, τα οποία θα είναι στη φαντασία του καθενός µας.
Συγχωνεύουµε σε χαµηλή όχληση, µε περιβαλλοντικούς
όρους, µε άδειες λειτουργίας. Πόσοι ξεµπλοκάρονται µε όλα
αυτά; Συνεργαζόµαστε µε την τοπική αυτοδιοίκηση και µπαίνουµε και στα συνθήµατα των τοίχων. Ο ρυπαίνων πληρώνει πια
µε πρακτική.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ,
είναι ένα νέο θεσµικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο περιορίζει
άδειες, δηµιουργεί σύγχρονες προϋποθέσεις, εξειδικεύει φορείς
κατάρτισης, απλοποιεί, δηµιουργεί διαφάνεια και φέρνει και την
προστασία του καταναλωτή: Απαραίτητα ζητήµατα σήµερα στο
να µπορέσει να ξεµπλοκάρει σε αυτήν την οικονοµική κρίση η
αγορά.
Κύριε Υπουργέ, θα δανειστώ µία λέξη από τον ορισµό που
γράφεται στο νοµοσχέδιο, για να πω κάτι το οποίο συγκυριακά
συµβαίνει. Το νοµοσχέδιο είναι για την «αδειοδότηση». Επειδή
το βασικότερο απ’ όλα στην «αδειοδότηση» είναι η διαφάνεια,
θέλω να πω για το Ηράκλειο που πλήττεται απόψε από την µη
αδειοδότηση του ΟΦΗ ότι καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να το δει
αυτό µε όρους διαφάνειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχελογιαννάκη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής Νέας
Δηµοκρατίας του Νοµού Αττικής.
Ορίστε, κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα διανύει
ίσως τη δυσκολότερη οικονοµική περίοδο. Το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, αλλά και
ολόκληρης της κοινωνίας κρίνονται από τις αποφάσεις και τις αλλαγές των δοµών που δροµολογούνται τώρα.
Δεν χρειάζεται να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι η ψυχολογία του κόσµου χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα για το τι θα επακολουθήσει αύριο. Μία απλή µατιά ξανά σήµερα στην πλατεία Συντάγµατος αρκεί για να συνειδητοποιήσουµε ο καθένας από εµάς
ότι η αγωνία πλέον ξεχειλίζει.
Σε αυτό το, κατά κοινή οµολογία, κλίµα φόβου και ανασφάλειας η Νέα Δηµοκρατία επανειληµµένως έχει τονίσει την ανάγκη
για ένα διαφορετικό µείγµα πολιτικής.
Στο «Ζάππειο 2» καταθέσαµε στον ελληνικό λαό µία ολοκληρωµένη και κοστολογηµένη πρόταση οικονοµικής διεξόδου από
τα δεσµά που σέρνουν κυριολεκτικά την εθνική µας οικονοµία σ’
ένα µόνιµο κατήφορο.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Κυβέρνηση µετά από δεκαοκτώ
µήνες εγκληµατικής αδράνειας και παλινδροµήσεων, δηλώνει
τώρα πια ότι αρχίζει και αντιλαµβάνεται την επιτακτική ανάγκη
άµεσης προώθησης όλων εκείνων των µεταρρυθµίσεων, οι
οποίες είναι απαραίτητες για την αναστροφή της αρνητικής πο-
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ρείας της χώρας. Σε άλλες εποχές θα έλεγα ότι µένει να δούµε
αν µε αυτά τα λόγια η Κυβέρνηση θα καταφέρει να φτάσει και
στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Αυτό θα το έλεγα υπό
άλλες συνθήκες.
Όµως δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συνθήκες
υπαγορεύουν ότι ο χρόνος δεν µένει πια. Φτάσαµε στη στιγµή,
όπου οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν.
Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει για µία ακόµη φορά
ότι δεν θα υπολογίσει το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, ότι, παρά
τις αντιδράσεις των ίδιων των στελεχών, θα προχωρήσει αποφασιστικά στις µεταρρυθµίσεις, που έχει εξαγγείλει. Χρειάστηκε να
γίνει µάλιστα και Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι µε
την πολιτική που χάραξε εδώ και δεκαοκτώ µήνες τη συναίνεση
δεν πρέπει να την ψάχνει στην Αντιπολίτευση αλλά µάλλον στη
Συµπολίτευση και ιδιαίτερα εντός του Υπουργικού του Συµβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκσυγχρονισµός του παραγωγικού προτύπου της χώρας µε µηδενικό
δηµοσιονοµικό κόστος, όπως το δροµολογεί το εν λόγω νοµοσχέδιο, κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
Ο βασικός πυρήνας του νοµοσχεδίου µάλιστα στηρίζεται εξ
ολοκλήρου σε προτάσεις µικρού δηµοσιονοµικού κόστους, αλλά
και µεγάλου αναπτυξιακού αποτελέσµατος, όπως διατύπωσε
έγκαιρα η Νέα Δηµοκρατία.
Το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε τρία βασικά µέρη: Το πρώτο
µέρος αναφέρεται στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό της
αδειοδότησης τεχνικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Μία νοµοθεσία που βασίζεται στο ν.1934, που εκσυγχρονίστηκε
και ανανεώθηκε στην πορεία από πλήθος προεδρικών διαταγµάτων και από υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο, σήµερα πια έχουν
δηµιουργηθεί αρκετές ασάφειες στην ερµηνεία τους. Σωστά, λοιπόν, δροµολογείται ο εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου, αν και υπήρξαν κάποια ανοιχτά ερωτήµατα για τη
δυνατότητα υποκατάστασης της πιστοποιηµένης επαγγελµατικής εµπειρίας µε την παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά στην απλοποίηση
διαδικασίας αδειοδότησης µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Όλοι
συµφωνούµε ότι βασικό ζητούµενο ειδικά τούτη την εποχή είναι
η Δηµόσια Διοίκηση να αποκτήσει πολύ περισσότερη αποτελεσµατικότητα. Θέλουµε οι αδειοδοτήσεις, αφού πραγµατοποιηθούν, βέβαια, οι απαραίτητοι έλεγχοι, να ολοκληρώνονται µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και µε ελάχιστο κόστος για τον
πολίτη. Αυτό όµως, που απαιτείται είναι το σύστηµα να χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή του.
Το τρίτο και τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται
στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών πάρκων. Εδώ οφείλω να θυµίσω
ότι µέχρι το 2004 η χώρα µας δεν διέθετε κανένα χωροταξικό
σχεδιασµό. Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ξεκίνησε τότε
τις διαδικασίες και η χώρα απέκτησε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τρία ειδικά χωροταξικά σχέδια, ένα για τον τουρισµό, ένα
για τη βιοµηχανία και ένα καινοτόµο για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Τον Αύγουστο του 2009 είχαµε ετοιµάσει ολοκληρωµένη πρόταση για τα επιχειρηµατικά πάρκα, που ήταν συµβατή µε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της
βιοµηχανίας. Εµείς δεν προλάβαµε να το ολοκληρώσουµε. Η Κυβέρνηση έρχεται σήµερα µε µία ρύθµιση που αντιγράφει σχεδόν
στο ακέραιο τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας. Είχαµε καταθέσει µάλιστα και σχετική πρόταση νόµου, που τελικά καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Σήµερα επανέρχεσθε µε το ίδιο
ακριβώς πράγµα, διατυπώνοντας την άποψη ότι οι ρυθµίσεις που
εισάγετε εσείς είναι σε διαφορετικό πνεύµα από τις προτάσεις
που είχαµε καταθέσει εµείς. Όµως, όπως και να έχει, κυρίες και
κύριοι, εµείς οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι διαφορές µεταξύ των
προτάσεων ήταν αµελητέες.
Χαρακτηριστικά και µόνο να σας αναφέρω ότι εµείς είχαµε
βάλει το ποσοστό που θα έπρεπε να διασφαλίσει η ΕΑΝΕΠ επί
της συνολικής έκτασης του επιχειρηµατικού πάρκου στο 51%,
ενώ εσείς το βάλατε στο 55%. Σε δική µας πρόταση οι επιχειρη-
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µατικές δραστηριότητες κατέλαβαν το 50% της έκτασης του γηπέδου, ενώ στη δική σας πρόταση το ποσοστό ανέβηκε στο 60%.
Τέλος, στην πρότασή µας οι χώροι «υψηλού πρασίνου» καθορίστηκαν στο 5%, ενώ εσείς το αυξήσατε στο 6%. Τέτοιου τύπου
διαφοροποιήσεις κάνατε. Απλά αυτά πρέπει να λέγονται.
Η ουσία του πράγµατος, βέβαια, είναι ότι σήµερα υπάρχουν
τεράστιες δυσκαµψίες στην αγορά που δεν στηρίζουν την επιχειρηµατικότητα. Αυτές είναι που πρέπει να ρυθµιστούν σωστά,
ώστε να πάρει ανάσα η επιχειρηµατική ανάπτυξη που µε τη σειρά
της θα δηµιουργήσει πρωτογενή πλούτο και νέες θέσεις εργασίας.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι σαν Αξιωµατική Αντιπολίτευση εµείς θα τηρήσουµε τα λεγόµενά µας. Έχουµε δηλώσει ότι όταν κάποιο νοµοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση,
θα µας βρίσκει σύµφωνους. Κατά συνέπεια, θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη συζήτηση επί των άρθρων θα υπάρξει η δυνατότητα να γίνουν διορθωτικές ρυθµίσεις, ώστε το νοµοθέτηµα αυτό να λειτουργήσει συνολικά µε καλύτερα αποτελέσµατα. Στόχος όλων
µας πρέπει να είναι οι όποιες αλλαγές που πραγµατοποιούνται
και αποδίδουν στην οικονοµία της χώρας να γίνουν όσο γίνεται
πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καντερέ.
Το λόγο τώρα καλείται να λάβει ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Σερρών.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι το νοµοσχέδιο βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει πάρα πολλές θετικές ρυθµίσεις. Το θέµα είναι αν
είναι επαρκές αυτό, για να µπορέσει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ή έχει
περάσει πάρα πολύς χρόνος και διέπεται από µία παλιά λογική
ή ακόµη χειρότερα, ότι είναι κάτι ξεκοµµένο από την υπόλοιπη
κυβερνητική πολιτική.
Πώς, λοιπόν, θα µπορέσει αυτή η οικονοµική πολιτική, η οποία
ασκείται µέχρι σήµερα και η οποία στην ουσία κυνηγά τις παραγωγικές επιχειρήσεις, µε µια σειρά από νόµους άλλους -βέβαια
λέγονται πάρα πολλά λόγια προς την κατεύθυνση εξυπηρετήσεως των παραγωγικών επιχειρήσεων, αλλά επί της ουσίας µένουµε στο µηδέν- να προχωρήσει διορθώνοντας θέµατα της
αδειοδοτήσεως, θέµατα της οριοθετήσεως των βιοµηχανικών
πάρκων; Αρκούν αυτές οι ρυθµίσεις, για να οδηγήσουν σε αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα; Φοβούµαι πολύ πως όχι, κύριε Υπουργέ.
Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, ως βασικό, θα ήταν να λυθούν
άλλα ουσιαστικότερα προβλήµατα και πάνω από όλα το πρόβληµα των φορολογικών συντελεστών. Το πρόβληµα των φορολογικών συντελεστών για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, δεν είναι
ένα θέµα δηµοσιονοµικής πολιτικής και µπορείτε να το κάνετε
ουδέτερο, ως προς τη δηµοσιονοµική πολιτική.
Πολλές φορές από αυτό το Βήµα σας έχω πει ότι δεν µπορεί
να συνεχίσει αυτός ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεστε στις
παραγωγικές επιχειρήσεις. Εφόσον έχουµε ανοιχτά σύνορα, οι
παραγωγικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν όλο τον ανταγωνισµό
από όλο τον κόσµο. Μία επιχείρηση, εάν εδώ υφίσταται κάποιους
περιορισµούς είτε περιβαλλοντικούς είτε εργασιακούς είτε φορολογικούς, έχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε κάποιες άλλες χώρες όπως Κίνα, Ινδία, Τουρκία, Μπαγκλαντές και
πολλές άλλες που προφανώς δεν έχουν τα ίδια κριτήρια, όπως
είναι τα δικά µας είτε για το περιβάλλον είτε για τις εργασιακές
συνθήκες είτε για τις αµοιβές, αν και βαδίζουµε, τουλάχιστον ως
προς το σκέλος των αµοιβών, γρήγορα προς τα εκεί. Αλλά παρ’
όλα αυτά, αυτές οι παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα.
Πρέπει να µειώσετε τους φορολογικούς συντελεστές, ειδικώς
για τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να διατηρή-
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σετε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, να υφίσταται, δηλαδή, µία βιοτεχνία, µία µικρή επιχείρηση, η οποία αγωνίζεται να
παράγει προϊόντα και να τα πουλήσει σε όλο τον κόσµο, την ίδια
φορολογική συµπεριφορά που υφίσταται και µία µεγάλη αλυσίδα
σούπερ-µάρκετ που έρχεται εδώ να καταληστέψει την Ελλάδα
και να µεταφέρει το υστέρηµα του ελληνικού λαού στο εξωτερικό.
Στο θέµα των αδειών έχετε την εξής λογική: Συστήνετε για
άλλη µία φορά µία επιτροπή, η οποία καλή είναι. Αλλά το θέµα
είναι: Υπάρχουν τα στελέχη αυτά στη δηµόσια διοίκηση -ερώτηµα καθαρά ρητορικό- τα οποία θα µπορέσουν να υλοποιήσουν
αυτή την πολιτική; Η απάντηση, νοµίζω ότι είναι προφανής σε
οποιονδήποτε είχε επαφή µε τη δηµόσια διοίκηση στο συγκεκριµένο τοµέα. Όχι, δεν υπάρχουν τα στελέχη. Υπό τους περιορισµούς αυτούς των προσλήψεων, οι οποίοι υπάρχουν -το 5 προς
1 κ.λπ.- θα µπορέσει να στελεχωθεί η διοίκηση για να απαντήσει
σε αυτά τα ερωτήµατα; Θα µπορέσουν αυτές οι επιτροπές να
λειτουργήσουν; Όχι. Και εδώ, όταν µιλάµε για αποκέντρωση,
εσείς έρχεστε και λέτε, ότι θα πρέπει αυτοί, οι οποίοι θα περνούν
τις εξετάσεις, να µεταφέρονται και στην έδρα της περιφέρειας.
Δεν µπορούν. Ενώ µέχρι πρότινος που υπήρχαν οι νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις, εξετάζονταν τα αιτήµατα στις έδρες των νοµαρχιών, τώρα θα πρέπει να µεταβαίνουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση στην έδρα της περιφέρειας. Ούτε καν λέγεται ότι ανά
ορισµένες ηµεροµηνίες θα µεταβαίνουν οι επιτροπές στις έδρες
των νοµών. Αλλά για ποια τεχνικά επαγγέλµατα µιλάµε, όταν ήδη
έχετε ψηφίσει από κοινού, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, την τροπολογία Μπολκενστάϊν, η οποία τροπολογία Μπολκενστάϊν, στην
ουσία κάνει «ξέφραγο αµπέλι» οτιδήποτε έχει σχέση µε την παροχή υπηρεσιών. Γιατί να έρθει ένας να αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα και να µην πάει να κάνει µία έναρξη στη Βουλγαρία, στη
Ρουµανία ή οπουδήποτε, προστατευόµενος µάλιστα από αυτά
που λέγονται στην οδηγία Μπολκενστάιν, ούτως ώστε να έχει ευνοϊκότερη συµπεριφορά από το ελληνικό κράτος έναντι των Ελλήνων στα πλαίσια της δηµιουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς;
Τίθεται, λοιπόν, ένα θέµα εδώ. Θα έχουµε απλοποίηση των
αδειοδοτήσεων µε αυτά εδώ τα µέτρα τα οποία παίρνετε, αν υλοποιηθούν; Εγώ δέχοµαι ότι θα υλοποιηθούν. Όλα θα ισχύσουν,
όπως ακριβώς τα λέτε και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα
έχουµε την απλοποίηση. Βιοτεχνία και βιοµηχανία θα έχουµε
στην Ελλάδα, για να µπορέσει να χρησιµοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες; Θα υπάρχει βιοτεχνία, ούτως ώστε να µπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα πάρκα, αν ποτέ δηµιουργηθούν; Γιατί φυσικά,
ποιος ιδιώτης θα δεχθεί να βάλει όλα αυτά τα χρήµατα που λέτε;
Πραγµατικά, είναι ευχής έργο να γίνει, αλλά είναι και ολίγον
«όνειρο θερινής νυκτός».
Στο άρθρο 50, θέλω να προσέξετε το εξής: Μπήκε αυτό το
θέµα των ελευθέρων ζωνών και των ελευθέρων αποθηκών. Για
να µπορεί µία επιχείρηση να κάνει χρήση αυτού του άρθρου, θα
πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί αλλιώς το
µόνο που θα χρησιµεύσει, θα είναι να γίνει φοροδιαφυγή µε τη
χρήση αυτού του άρθρου. Μη µου πείτε ότι θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, γιατί αυστηρά κριτήρια υπάρχουν και για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, αλλά τελικά καταλήγει στις αγορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, είναι πολύ σωστό. Θέλουµε να δούµε, όµως, πώς θα
υλοποιηθεί στην πράξη, που για τις άναρχες περιοχές, που υπάρχουν, ιδίως σήµερα, πέριξ των µεγάλων πόλεων Αθηνών-Θεσσαλονίκης και οι οποίες δηµιουργήθηκαν στην πράξη ως βιοµηχανικές περιοχές µε εγκαταστάσεις εδώ και τριάντα, σαράντα,
πενήντα χρόνια, έχετε τη φιλοδοξία να κατορθώσετε να τις βάλετε σε µία τάξη. Είναι και αυτός ένας πολύ φιλόδοξος στόχος,
που υπό τις σηµερινές συνθήκες και υπό αυτές που προβλέπεται
να έχουµε στο µέλλον, δεν ξέρω πώς µπορεί να υλοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θέλω να κλείσω µε το θέµα των αυτοκινήτων. Είναι πολύ σωστές οι προβλέψεις περί αυτοκινήτων, τα οποία θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά, αυτή τη στιγµή είµαστε σε µία
δυσχερέστατη οικονοµική θέση. Θα πρέπει παραλλήλως προς
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αυτό να βελτιώσετε τη φορολογική συµπεριφορά που έχετε απέναντι στο µεταχειρισµένο αυτοκίνητο.
Εάν κάποια εποχή υπήρχαν τα εύκολα δάνεια, υπήρχε αυτή η
λαγνεία του ευρώ και ότι θα µας λύσει όλα τα προβλήµατα,
υπήρχαν τα χαµηλά επιτόκια και λέγανε ότι πρέπει να ενισχύσουµε τις φίλες και σύµµαχες χώρες, τη Γαλλία, τη Γερµανία,
στην ουσία απαγορεύοντας το µεταχειρισµένο αυτοκίνητο και
επιδοτώντας το καινούργιο µέσω αυτής της συµπεριφοράς,
τώρα είναι η εποχή που πρέπει να διορθώσετε αυτά τα κακώς
κείµενα, αλλάζοντας τη συγκεκριµένη πολιτική σας στο µεταχειρισµένο αυτοκίνητο.
Είναι κάτι που θα βελτιώσει πάρα πολύ τα χρήµατα, τα οποία
απαιτούνται για να ικανοποιείται αυτή η ανάγκη, αφού εξαιτίας
των πολιτικών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει εγχώρια αυτοκινητοβιοµηχανία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία
Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µεγάλη εθνική προσπάθεια
για την έξοδο από την κρίση και την επαναφορά της χώρας σε
τροχιά ανάπτυξης, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καθώς
και η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας –έχουµε χάσει πάρα
πολλές θέσεις τα τελευταία χρόνια- είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι
προτεραιότητα και αναγκαιότητα να ξαναγίνουµε µία χώρα παραγωγής πλούτου. Αλλιώς, δεν υπάρχει µέλλον. Τα ελληνικά
προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να κερδίσουν το χαµένο έδαφος -και υπάρχει πολύ χαµένο έδαφος- στις αγορές και του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Το συζητούµενο, λοιπόν, νοµοσχέδιο σε συνέχεια προηγηθέντων µέτρων και πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση νοµίζω ότι
ανταποκρίνεται σε αυτήν την αναγκαιότητα. Με τις ρυθµίσεις
συµβάλλει στην αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και στην άρση
διοικητικών εµποδίων -και υπάρχουν ακόµα πολλά τέτοια εµπόδια- στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Θυµίζω ότι το πρώτο βήµα έγινε µε την υπηρεσία «µίας στάσης» στην ίδρυση των επιχειρήσεων. Τώρα γίνεται ένα δεύτερο
ουσιαστικότερο, σηµαντικότερο βήµα µε την απλούστευση των
διαδικασιών και τη διευκόλυνση της άσκησης συγκεκριµένων
επαγγελµάτων, εν προκειµένω των τεχνικών επαγγελµάτων,
καθώς και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στον
τοµέα της µεταποίησης.
Βελτιώνεται, λοιπόν, και το επιχειρηµατικό περιβάλλον και το
επενδυτικό κλίµα. Έτσι πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν καλύτερα
τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία. Όταν µιλώ για τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία, εννοώ µεταξύ αυτών την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου επενδυτικού νόµου, την ενεργοποίηση στην
πράξη του συσταθέντος ΕΤΕΑΝ, του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, καθώς και τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως αυτό για το οποίο άκουσα χθες, κύριε Υπουργέ:
εννοώ το πρόγραµµα του 1 δισεκατοµµυρίου που συµφωνήθηκε
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όταν πρόκειται για έργα.
Σε σχέση µ’ αυτό θέλω να πω κάτι ακόµα. Ασφαλώς δεν αρκεί
αυτό για την αναθέρµανση της αγοράς. Το θέµα της αναθέρµανσης της αγοράς είναι ένα ευρύτερο ζήτηµα. Είναι απαραίτητο
στο πλαίσιο των νέων εγγυήσεων των 30 δισεκατοµµυρίων, που
ψηφίσαµε για τις τράπεζες, να ενισχυθεί η ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία. Είναι κάτι –γι’ αυτό το τονίζω, κύριε
Υπουργέ- που πρέπει να παρακολουθήσει στενά η Κυβέρνηση,
µέσω µάλιστα των επιτρόπων που έχουν τώρα και ενισχυµένο
ρόλο.
Η σωστή κατεύθυνση αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό φαίνεται και από την ευρύτερη στήριξη
που έχει το νοµοσχέδιο στη Βουλή, αλλά και από τη θετική στάση
των φορέων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο υπόλοιπο του χρόνου µου, θα ήθελα να κάνω ορισµένες
επισηµάνσεις.
Πρώτον. Το πρώτο µέρος αφορά τα τεχνικά επαγγέλµατα, δηλαδή, την άσκηση τεχνικών επαγγελµάτων. Εκεί είναι τα θέµατα
αδειοδότησης, τα θέµατα των προσόντων και µια σειρά από άλλα
ζητήµατα. Αυτά τα επαγγέλµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο, όχι
µόνο στην οικονοµία, αλλά και στην καθηµερινή µας ζωή. Εκείνο
που θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι µέσα από όλες αυτές
τις ρυθµίσεις ουσιαστικά αίρεται κάθε φραγµός σε αυτά τα επαγγέλµατα. Άρα, ανοίγουν τα επαγγέλµατα και καλώς.
Θα πρέπει, όµως, να προσέξουµε. Σε αυτήν την κατεύθυνση
δεν θα πρέπει σε καµµιά περίπτωση να κάνουµε έκπτωση στα
εχέγγυα της διαδικασίας ελέγχου των προσόντων. Αναφέροµαι
ιδιαίτερα στις εξετάσεις, που µπορεί να γίνονται και από τον ιδιωτικό τοµέα: να ανατίθενται σε πιστοποιηµένους φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Επίσης, σε ορισµένα επαγγέλµατα –το λέω και µε
την εµπειρία µου, διότι ορισµένα τεχνικά επαγγέλµατα ανήκαν
ως προς την εποπτεία της στο πρώην Υπουργείο Δηµοσίων
Έργων και όταν είχα χρηµατίσει τότε Υπουργός είχα σχέση και
µε τους φορείς τους- δεν µπορεί να υποκατασταθεί από την προβλεπόµενη «κατάρτιση», η εµπειρία. Μπορεί να διευκολύνει τους
νεότερους, αλλά για ορισµένες κατηγορίες η εµπειρία είναι απαραίτητη. Αυτά για το πρώτο µέρος.
Για το δεύτερο µέρος, που αφορά την αδειοδότηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Τονίζω ότι και η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών που επιχειρείται, είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, όπως και η προσπάθεια αποσυµφόρησης µέσω της
ανάθεσης αρµοδιοτήτων αδειοδότησης στα Επιµελητήρια και
στο Τεχνικό Επιµελητήριο.
Θεωρώ σηµαντικό ότι για τις µη οχλούσες δραστηριότητες τα
θέµατα των περιβαλλοντικών όρων και τα θέµατα της µελέτης
των αποβλήτων εντάσσονται στην άδεια εγκατάστασης. Αυτό
είναι θετικό βήµα.
Βέβαια, οφείλω να πω εδώ –και δεν είναι δικό σας αποκλειστικά θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι και θέµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος- ότι η εµπειρία δείχνει πως εάν θέλουµε πραγµατικά
να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, χρειάζεται όλο το
θέµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης να µπει σε νέα βάση.
Διότι, ξέρουµε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι «ο λαιµός
του µπουκαλιού» στην όλη προσπάθεια υλοποίησης ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Άρα, πρέπει να µπει σε νέα βάση η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο µου.
Όσον αφορά τα επιχειρηµατικά πάρκα, εγώ δεν είµαι στην επιτροπή, αλλά είδα από τα Πρακτικά εκεί µία διαµάχη µε τη Νέα
Δηµοκρατία. Υπήρχαν σκιαµαχίες για την πατρότητα της ιδέας
των επιχειρηµατικών πάρκων. Μην στέκουµε σε αυτά. Η εποχή
µας πάει µπροστά. Δεν είναι το ζήτηµα ποιος έχει την ιδέα. Άλλωστε είµαστε σε µια εποχή που επιζητούµε ευρύτερες συγκλίσεις και συναινέσεις.
Εκεί που πρέπει να µείνουµε και να το εκµεταλλευτούµε είναι
ότι, το νέο θεσµικό πλαίσιο που διαµορφώνεται µε ρυθµίσεις για
την ίδρυση και για τη λειτουργία -και το τονίζω αυτό- των επιχειρηµατικών πάρκων, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση
επενδύσεων. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουµε.
Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ΕΣΠΑ. Η Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί για την ενίσχυση της απορροφητικότητας. Μιας και έχει περάσει ένα πεντάµηνο –τελειώνει ο Μάιος,
κύριε Υπουργέ- καλό θα ήταν να είχαµε µία ενηµέρωση και στο
πλαίσιο της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου για την πορεία
του προγράµµατος, καθώς και για τις συζητήσεις που γίνονται
για την αναθεώρησή του. Διάβαζα σήµερα στον Τύπο ότι κάνετε
συζητήσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου, µε στόχο τη
στροφή σε ώριµα έργα και δράσεις. Πιστεύω ότι µπορείτε να δώσετε ορισµένα στοιχεία για την ενηµέρωση της Βουλής.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ασφαλώς το κράτος πρέπει να κάνει –και κάνει και
πρέπει ακόµα να κάνει- ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα. Αλλά δεν αρκεί. Δεν είναι µόνο υπόθεση του
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κράτους. Χρειάζεται και οι επιχειρήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να ξεπεράσουν αγκυλώσεις, κρατικοδίαιτες αντιλήψεις,
φοβίες και εσωστρέφειες που τις αυτοκαθηλώνουν.
Δεν είναι κακός µόνο ο δηµόσιος τοµέας στη χώρα και χαρισµατικός ο ιδιωτικός τοµέας. Πάσχουν και οι δύο τοµείς και χρειάζεται οι κινήσεις αναδιάρθρωσης, οι διαρθρωτικές αλλαγές να
αφορούν και να προέρχονται και από τις δύο πλευρές.
Δεύτερον -και τελειώνω- κάθε νόµος σε τελευταία ανάλυση
κρίνεται από την εφαρµογή του και ο παρών νόµος πολύ περισσότερο για έναν ακόµη λόγο, γιατί προβλέπονται πολλά προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Η εφαρµογή του,
εποµένως, εξαρτάται από την έκδοση αυτών και αυτό θα πρέπει
να το λάβει ιδιαίτερα υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση, για να µη χαθεί
χρόνος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνο Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο χθεσινό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας
την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κ. Ρόβλιας. Ο κύριος Υπουργός
έθεσε το θέµα της απλούστευσης του διοικητικού φόρτου, που
όπως είπε γίνεται από την Κυβέρνησή σας, µε πολύ εντατικούς
ρυθµούς και έφερε σαν παράδειγµα το παρόν νοµοσχέδιο. Ο κ.
Γείτονας µας κάλεσε προηγουµένως να µην ασχοληθούµε µε την
πατρότητα του νοµοσχεδίου. Δεν θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ
όµως µε τους ρυθµούς της Κυβέρνησης.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, το είχαµε παρουσιάσει λίγο πριν
τις εκλογές. Περιµέναµε να το αξιολογήσετε, να το επεξεργαστείτε και να το καταθέσετε προς ψήφιση στη Βουλή. Πέρασε ο
χρόνος και αφού δεν είδαµε φως, καταθέσαµε πρόταση νόµου
τον Ιούλιο που µας πέρασε.
Χρειαστήκατε πέντε µήνες για να συγκαλέσετε την αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, προκειµένου να την εξετάσουµε σε βάθος,
ώσπου να καταλήξετε, το Δεκέµβριο, σε αυτή τη µορφή και να
αρχίσετε τον Ιανουάριο, την περιφορά για τη συλλογή των υπογραφών, των Υπουργών. Δώδεκα υπογραφών. Φθάσαµε να το
ψηφίζουµε στα τέλη Μαΐου, για να πάρει αριθµό ΦΕΚ τον Ιούνιο,
ώστε να αρχίσει να εφαρµόζεται. Μήπως, όµως, τελειώσαµε εδώ;
Για να εφαρµοστεί ο νόµος, κύριε Υπουργέ, απαιτούνται, όπως
είπαν όλοι οι συνάδελφοι, δεκάδες κανονιστικές πράξεις, προεδρικά διατάγµατα, κοινές υπουργικές αποφάσεις κ.ο.κ., που θα
λάβουν την τελική τους µορφή, όταν οι γραφειοκρατίες των δώδεκα Υπουργείων να ερµηνεύσουν το γράµµα του νόµου ή, να το
πω αλλιώς, διερµηνεύσουν το πνεύµα του. Αυτά ως προς το
χρόνο.
Ας αξιοποιούσατε αυτά τα δύο χρόνια -γιατί δύο χρόνια πάνωκάτω πέρασαν- προκειµένου να λύσετε συγκεκριµένα προβλήµατα. Θα αναφερθώ σε αυτά, θέτοντας ερωτήµατα: Πρώτον, η
ορολογία που χρησιµοποιήσατε για τα τεχνικά επαγγέλµατα δεν
θα µπορούσε να είναι πιο ευδιάκριτη, ως προς τον ορισµό του
επαγγέλµατος ή του αντικειµένου του επαγγέλµατος;
Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, διαµαρτυρίες για µεταβίβαση επαγγελµατικής ύλης µεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων.
Δεύτερον, το θέµα της υποκατάστασης πραγµατικής εµπειρίας από επαγγελµατική εµπειρία, δεν θα έπρεπε να είχε αποσαφηνιστεί περισσότερο, δεδοµένου ότι η υποκατάσταση αυτή δεν
είναι παντού εφικτή;
Τρίτον, το σύστηµα αδειοδότησης δεν θα µπορούσε να είχε
βελτιωθεί περισσότερο;
Το ότι εσείς καθορίζετε τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες ή τη
διαδικασία µε την οποία θα δίδεται αυτή η αδειοδότηση για την
άσκηση του επαγγέλµατος, δεν σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι το
σύστηµα θα είναι διαφανέστερο, ασφαλέστερο, ταχύτερο και
απλούστερο.
Τέταρτον, οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας είναι όσο αντικειµενικές θα έπρεπε; Οι φορείς που θα κληθούν να διαπιστώσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, είναι επαρκείς και
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κατάλληλοι; Και δεν αναφέροµαι µόνο στους φορείς που θα διενεργήσουν τις εξετάσεις, κύριοι συνάδελφοι, αλλά σε εκείνους
που θα ελέγξουν αν οι φορείς διενέργειας των εξετάσεων λειτουργούν σωστά. Συγκεκριµένα, ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων µπορεί να είναι επαρκής, δεν είναι, όµως, ο
κατάλληλος να κάνει αυτήν τη δουλειά, γιατί το αντικείµενό του
είναι οι εξεταζόµενοι και όχι οι εξεταστές.
Πέµπτον, η προετοιµασία του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων,
τα οποία µπορούν να ασκούν επαγγέλµατα -που είναι µια σωστή
πρωτοβουλία- δεν θα έπρεπε να είχε τεχνικά, ολοκληρωθεί, να
είχαν δηλαδή δηµιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την προκήρυξή του, αν τελικά πάτε µε προκήρυξη;
Κύριε Υπουργέ, ένα διαφανές, ασφαλές, απλό και γρήγορο
σύστηµα αδειοδότησης δεν σηµαίνει, επίσης, ότι πρέπει να είναι
και ακριβό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του,
«σηκώνει ψηλά τα χέρια», αδυνατεί να υπολογίσει το κόστος των
επιτροπών, των οµάδων εργασίας, των µητρώων, των φορέων
και όλου αυτού του µηχανισµού που έχετε µπλέξει στη διαδικασία.
Τέλος, οι έλεγχοι διενεργούνται όπως πάντα, εκ των υστέρων,
δηλαδή κατασταλτικά. Και συνδέω το θέµα αυτό µε τον έλεγχο
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µέσω του Σώµατος Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών που δηµιουργείτε. Και εδώ οι ερωτήσεις
είναι γνωστές µε µητρώα επιθεωρητών: ποια είναι η θεσµική τους
ανεξαρτησία; Θα είναι ποιοτικά και αριθµητικά επαρκείς; Πότε
θα δηµιουργηθεί το µητρώο και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί;
Έρχοµαι τώρα στο µείζον, για µένα, θέµα της βελτίωσης των
δοµών της αδειοδοτούσας αρχής. Αυτό είναι και το κεντρικό µήνυµα του νοµοσχεδίου: να βελτιωθούν οι δοµές που αδειοδοτούν. Νοµίζετε ότι µε το να εξωτερικεύετε την ευθύνη της
αδειοδότησης στα επιµελητήρια και στο ΤΕΕ εξασφαλίζεται, πλήρως και αυτοµάτως, η διαφάνεια, η ασφάλεια, η ταχύτητα και η
απλούστευση; Ρωτώ: Έχουν τα επιµελητήρια την επάρκεια να
αδειοδοτούν; Εδώ καλά-καλά το Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ) δεν µπορούν να «τρέξουν». Ή µήπως το ΤΕΕ, που είναι
ο τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας, σηµαίνει ότι µε αυτή του
την ιδιότητα µπορεί de facto και de jure να ασκεί διοίκηση, ελέγχοντας και αδειοδοτώντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα;
Άµα είναι έτσι, κύριε Υπουργέ -και το υποβάλλω ως πρόταση
- γιατί να µην υποκαταστήσουµε τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς, που, µάλιστα, έχουν αποτύχει παταγωδώς, µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο; Ποιος µπορεί να µου το απαντήσει αυτό;
Συνεχίζω. Το ΤΕΕ έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Διάβασα ότι η
διοικούσα επιτροπή αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα αδειοδοτήσεων που θα περιλαµβάνει και την
ταυτότητα των κτηρίων, αφού άλλωστε τη δουλειά αυτή την
κάνει ήδη για το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σας το είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ: Ας το κλείσουµε, άµα είναι έτσι και να δώσουµε τα κλειδιά στο ΤΕΕ, να µην
ταλαιπωρούµαστε άλλο. Είµαι δε, βέβαιος ότι αυτό θα αρέσει και
στην τρόικα, που έχει αφηνιάσει µε ό,τι είναι κρατικό στη χώρα
µας. Το ότι τα επιµελητήρια και το ΤΕΕ θα πιστοποιηθούν, εµένα
δεν µου λέει τίποτα. Το θέµα είναι και πολιτικό και θεσµικό. Επίσης, δεν µου λέει τίποτα ότι ενσωµατώσατε µία διάταξη, σύµφωνα µε την οποία στις συνεδριάσεις των οργάνων που θα
αποφαίνονται σχετικά µε την αδειοδότηση, δεν µπορεί να µετέχει
πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το β’ βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Τρέχα-γύρευε. Για µένα, πρόκειται, περί αναδιανοµής πελατειακού τύπου
κρατικής εξουσίας σε δύο εξωτερικούς φορείς.
Κύριε Υπουργέ, θυµάστε ότι στην επιτροπή σας είχα καταθέσει
τέσσερις προτάσεις. Πρώτον, σας είχα προτείνει να συνδέσετε
τα επιχειρηµατικά πάρκα µε ένα κόµβο, όπως το «Invest in
Greece», την «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ», προκειµένου να παρακολουθεί, να καταγράφει την εξέλιξή τους και ενδεχοµένως,
να αναζητά επενδύσεις από το εξωτερικό.
Δεύτερον, σας είχα προτείνει να σχεδιάσετε ειδικά για τα επιχειρηµατικά πάρκα ένα πρόγραµµα-οµπρέλα, που να συνδέει
όλα τα κίνητρα του ΕΣΠΑ, επί παραδείγµατι για υποδοµές, για
κατάρτιση κ.ο.κ..
Τρίτον, σας είχα προτείνει να δηµιουργήσετε επιχειρηµατικές
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ζώνες στα αστικά κέντρα και ειδικά στις περιοχές όπου, τελευταία, δεν µπορεί να αναπτυχθεί καµµία –ακόµη και εµπορικήδραστηριότητα, θεσπίζοντας απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, παρακαλώ.
Τέταρτον, σας είχα προτείνει να προβλέψετε τη δυνατότητα
δηµιουργίας εταιρειών ειδικού σκοπού µέσα στα επιχειρηµατικά
πάρκα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ενεργειακή τους επάρκεια στο τρίπτυχο «καταναλώνω-επενδύω-ωφελούµαι». Από τις
προτάσεις αυτές δεχθήκατε µόνο την τελευταία, προβλέποντας
στο άρθρο 59, παράγραφος 2, τη «δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας ενεργειακής αυτονοµίας». Έτσι ακριβώς το µεταφέρατε στο νόµο. Τρέχα-γύρευε, δηλαδή. Είναι µια διατύπωση που
δεν λέει απολύτως τίποτα.
Στην δε επιτροπή, κύριε Υπουργέ, είχατε πει ότι δεν µπορείτε
να αποδεχθείτε την πρότασή µου αυτή, διότι είναι φωτογραφική.
Επρόκειτο για ένα επιπρόσθετο, έξυπνο, κατά τη γνώµη µου, κίνητρο, προκειµένου να γίνουν ενεργειακές επενδύσεις µέσα στα
επιχειρηµατικά πάρκα. Πού την είδατε τη φωτογραφική διάταξη;
Αν θέλετε, δέχοµαι διακοπή να µου απαντήσετε τώρα. Δεν
υπήρχε καµµία φωτογραφική διάταξη.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµία έχει ήδη συνειδητοποιήσει τις
νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί τόσο στη ζήτηση όσο και
στην προσφορά, και προσπαθεί να κάνει ό,τι µπορεί. Εσείς αρνείστε πεισµατικά. Αφού πρώτα µας αποκοιµίζατε µαζί µε ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ότι δήθεν οι θυσίες του λαού
θα απέδιδαν, µόλις διαπιστώσατε ότι δεν µπορούσατε να αποκρύψετε άλλο το λάθος της συνταγής, αρχίσατε την τροµοκρατία περί αποποµπής από την Ευρωζώνη, περί αδυναµίας
καταβολής µισθών και συντάξεων κ.ο.κ., προκειµένου να αναγκάσετε το λαό να δεχθεί και άλλες πιο αιµατηρές θυσίες.
Φθάσαµε, κύριε Υπουργέ, αισίως στην τέταρτη εξέταση της
τρόικας υπό καθεστώς πλήρους υποβάθµισης της οικονοµίας
από τους οίκους αξιολόγησης, απίστευτων αποκλίσεων από τους
στόχους του προϋπολογισµού, νέων θυσιών που µαταίως περιµένετε να καλύψουν τις αποκλίσεις αυτές και τέλος, µε τη διοίκηση να λειτουργεί πλέον ως ακέφαλο σώµα.
Σας καλώ να προσγειωθείτε. Η κοινωνία, η οικονοµία και το πολιτικό σύστηµα είναι συγκοινωνούντα δοχεία που δοκιµάζονται.
Δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Αν δεν υπάρξουν σύντοµα αλλαγές και τα τρία, θα συντριβούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η χώρα διέρχεται µία εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο.
Εδώ και ένα χρόνο καταβάλλουµε υπεράνθρωπες προσπάθειες
για να αποφύγουµε τα χειρότερα και ζητάµε από τον ελληνικό λαό
να κάνει επώδυνες θυσίες. Μας πιέζουν οι αγορές, µας πιέζει η
τρόικα και οι εταίροι και ταυτόχρονα, µας δεσµεύει το πρόγραµµα
που εµείς καταρτίσαµε, προκειµένου να βάλουµε µία τάξη στα δηµοσιονοµικά µας και να εξυγιάνουµε την οικονοµία µας.
Από την πρώτη στιγµή, στόχος µας σε αυτήν την περίοδο στην
τεράστια προσπάθεια δεν ήταν µόνο η σωτηρία της χώρας από
τον πολύ ορατό κίνδυνο της χρεοκοπίας, αλλά και η λήψη µέτρων που θα συµβάλουν άµεσα και µεσοπρόθεσµα σε διαρθρωτικές αλλαγές που θα µας βγάλουν από την κρίση. Δίνουµε µία
µάχη στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα θεσµοθετούµε δοµικές αλλαγές, για να δώσουµε λύση στο ζωτικό πρόβληµα του χρέους
και των ελλειµµάτων.
Σε κάθε αντίστοιχη συζήτηση σε τούτη εδώ την Αίθουσα αναφερόµαστε στην ανάγκη να µπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης
ως τη µόνη λύση εξόδου από την κρίση. Φυσικά, ο δρόµος δεν
είναι απλός ούτε σύντοµος. Είναι µία πολύπλοκη διαδικασία και
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πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλα τα εργαλεία που έχουµε στα
χέρια µας για να αναζωογονήσουµε την οικονοµία, εργαλεία
όπως η απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, η ίδρυση του ΕΤΕΑΝ, του νέου χρηµατοδοτικού
εργαλείου, η «υπηρεσία µιας στάσης», το fast track και πιο πρόσφατα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σε αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες έρχεται να προστεθεί
το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, ένα µίνι fast track, που
στόχο έχει να ικανοποιήσει ορισµένα από τα πάγια αιτήµατα της
Επιχειρηµατικής Κοινότητας, αλλά και να ελαφρύνει τη γραφειοκρατία, διορθώνοντας αγκυλώσεις και στρεβλώσεις και διευκολύνοντας την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
Το πρώτο σκέλος του νοµοσχεδίου αφορά την απλούστευση
και τον εκσυγχρονισµό της αδειοδότησης για τα τεχνικά επαγγέλµατα. Είναι πραγµατικά εξωφρενικό το ότι για µόλις δεκαέξι
επαγγέλµατα χρειάζονται ως τώρα διακόσιες δεκατέσσερις
άδειες, απόρροια ενός δαιδαλώδους θεσµικού πλαισίου. Αυτός
ο κυκεώνας προεδρικών διαταγµάτων, διατάξεων και αδειών
έχουν ως αποτέλεσµα ένα εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον για
τους επιχειρηµατίες. Μόνο αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει
για τον υγιή ανταγωνισµό η δυσχερής πρόσβαση σε µία σειρά
επαγγελµάτων.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα έρχεται να ανατρέψει
αυτό το απαρχαιωµένο σύστηµα, θεσπίζοντας ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο. Επιλύει πολλά προβλήµατα, που ανέκυπταν στο
ζήτηµα της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει και στην ορθολογικότερη διαχείριση των
πόρων, στην υγεία των εργαζοµένων και βεβαίως, στην προστασία του περιβάλλοντος. Καθιερώνει σύγχρονες προϋποθέσεις
για τα απαιτούµενα προσόντα και την πιστοποίησή τους, καθώς
και τη δυνατότητα δηµιουργίας εξειδικευµένων φορέων για την
επαγγελµατική κατάρτιση, που εξέλειπε ως τώρα.
Τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπει αυτό το νοµοσχέδιο
έρχονται να αντικαταστήσουν το πλήθος των προεδρικών διαταγµάτων που ίσχυαν µέχρι σήµερα, ώστε ο ειδικός για κάθε
επάγγελµα να καθορίζεται από ένα µόνο σύγχρονο νοµοθέτηµα,
που να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις.
Ακόµη, περιορίζεται ο αριθµός των δικαιολογητικών και έτσι,
περιορίζεται και ο αριθµός των χορηγούµενων αδειών, ώστε το
είδος και ο αριθµός να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.
Το δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τις διατάξεις που το καθιστούν ένα µίνι fast track, καθορίζουν, δηλαδή, τα
θέµατα των µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Όλοι γνωρίζουµε
πόσο ανασταλτικός είναι αυτός ο παράγοντας, εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών που ισχύουν και πώς το ισχύον σύστηµα στραγγαλίζει οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία.
Δυστυχώς, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που ο επενδυτής
έχει αναθεµατίσει την ώρα και τη στιγµή που θέλησε να ξεκινήσει
µία επένδυση, βλέποντας ότι χάνει χρόνο και χρήµα, χάνει ευρωπαϊκούς πόρους και δεν µπορεί τελικά να ολοκληρώσει αυτή τη
διαδικασία.
Σε αυτή τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας βάζει τέλος το νοµοσχέδιο. Οι φάκελοι θα υποβάλλονται on line σύµφωνα µε το
νέο σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θεωρώ ότι είναι µία
πολύ σηµαντική πρωτοβουλία το γεγονός ότι εκτός από τις περιφερειακές υπηρεσίες, µπορούν και τα τεχνικά επιµελητήρια να
λειτουργούν συµπληρωµατικά και να εκδίδουν άδειες για µία επιχείρηση, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Επιπλέον, δίνεται επιτέλους µία λύση στο µεγάλο πρόβληµα
της άδειας περιβαντολογικών όρων. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται ως και τρία χρόνια από την υποβολή του φακέλου µέχρι
την τελική έγκριση περιβαντολογικών όρων, για µία επένδυση και
από την άλλη, να έχουµε αξιώσεις να γίνονται στη χώρα µας µεγάλες επενδύσεις. Με την τυποποίηση των περιβαντολογικών
όρων και την πρόβλεψη ότι µε την παρέλευση ενός συγκεκριµένου χρόνου, θα θεωρείται ότι υφίσταται η άδεια, καθιερώνουµε
αντίστοιχες διαδικασίες µε εκείνες που εισάγουµε στο fast track.
Βέβαια, ας µην ξεχνάµε ότι όλες οι πράξεις που αφορούν κάθε
αδειοδότηση, δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του
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Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενισχύοντας τη διαφάνεια.
Έρχοµαι τώρα στο τρίτο σκέλος, στα Επιχειρηµατικά Πάρκα.
Νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται όντως να καθορίσει ένα
στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασµό, να συγκεντρώσει όλες τις
επιχειρήσεις σε ένα σηµείο, έτσι ώστε και το περιβάλλον να προστατεύεται και οι συγκρούσεις µε τις τοπικές κοινωνίες να περιορίζονται. Είναι πολύ σηµαντική η καθιέρωση του Επιχειρηµατικού
Πάρκου και ο διαχωρισµός του από την βιοµηχανική περιοχή,
γιατί ξεπερνάει τα όρια µιας απλής µεταποιητικής επιχείρησης
και πάµε σε µία ευρύτερη επιχειρηµατική δοµή.
Το πιο σηµαντικό για µένα είναι ότι, εκτός από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, µέσα στα βιοµηχανικά πάρκα θα µπορούν να
βρίσκονται νέου τύπου επιχειρήσεις, εταιρείες logistics, τεχνολογικά ιδρύµατα που απαιτεί σήµερα η κοινωνία. Ένα ακόµη σηµαντικό βήµα που γίνεται µε το νοµοσχέδιο, είναι ότι οι
επιχειρήσεις που θα βρίσκονται µέσα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα,
θα µπορούν να παίρνουν και µπόνους πέντε µονάδων επιπλέον
στο ποσοστό του ισχύοντος χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα το παρόν νοµοσχέδιο
είναι µία πολύ φιλόδοξη νοµοθετική πρωτοβουλία, θα είναι,
όµως, αποτελεσµατική µόνο αν µπορέσουµε να βρούµε µία πρόθυµη δηµόσια διοίκηση να µπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά που
προβλέπει το νοµοσχέδιο, για να µπορέσουµε να βάλουµε µπροστά την αναπτυξιακή ατµοµηχανή της χώρας µας.
Θα βγούµε από την κρίση, αν ενισχύσουµε την επενδυτική διαδικασία και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Οφείλουµε
όλοι να δείξουµε έµπρακτα την υποστήριξή µας για κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την ανάπτυξη και την απλοποίηση διαδικασιών, που ταλαιπωρούν επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες εδώ
και χρόνια και να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Οικονόµου, Βουλευτής Ιωαννίνων
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αρχικά ένα µόνο θέλω να τονίσω, που επεξηγεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την αναγκαιότητα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σήµερα, αναµορφώνουµε και εκσυγχρονίζουµε ένα θεσµικό
πλαίσιο, που βασίζεται στο νόµο του 1934. Είναι απόδειξη της
χαρακτηριστικής καθυστέρησης που έχουµε επιδείξει ως κράτος, για να κάνουµε αυτά που απαιτούνται, προκειµένου να αναβαθµίσουµε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και να
βελτιώσουµε τις συνθήκες επιχειρηµατικότητας. Είναι απόδειξη
χαρακτηριστικής αδυναµίας που έχουµε επιδείξει χρόνια ολόκληρα, για να κάνουµε όχι υπερβάσεις, όχι τοµές και µεταρρυθµίσεις, αλλά απλά και αναγκαία βήµατα, σε ένα κράτος που
βυθιζόταν στην αδιαφάνεια και στην ασυδοσία και σε µία κοινωνία που πάλευε και παλεύει να τα καταφέρει, όταν όλες οι δοµές
της βάζουν εµπόδια.
Τώρα, λοιπόν, που ο θυµός βάζει στην άκρη την ψυχραιµία,
τώρα που η υποµονή δοκιµάζεται, δεν έχουµε παρά µόνο µία επιλογή, να µην αφήσουµε κανένα περιθώριο και σε κανέναν να στέκεται ανάχωµα ή αδύναµος µπροστά στις αλλαγές. Σε όσα
ψήγµατα του χθες αντιστέκονται, σε αλλαγές που διαµορφώνουν
ένα νέο πλαίσιο όπου θα επιβιώνει ο άξιος και ο εργατικός, σε
όλους εκείνους οι οποίοι -όποιοι και εάν είναι αυτοί- µπορεί να
κάνουν ένα βήµα µπρος και δύο πίσω, τρεµάµενοι και αγκυλωµένοι στο χθες.
Οι αλλαγές που χρειάζονται, κύριοι συνάδελφοι, για να τα καταφέρουµε δεν είναι πάντα εκ των βάθρων, µε την έννοια ότι αλλάζουν τελείως το περίγραµµα µέσα στο οποίο είχαµε µάθει να
βλέπουµε τα πράγµατα, είναι και αλλαγές ήπιες, µεταρρυθµίσεις
για το αυτονόητο, ικανές, όµως, να δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες.
Όλα αυτά χρειάζονται πολιτική βούληση και κυρίως τόλµη, για
να γίνουν πραγµατικότητα και πολλά απ’ αυτά έχουν ήδη γίνει:
Η Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή, η µεταρρύθµιση στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο για έλεγχο και λογοδοσία στις δηµόσιες δαπάνες,
η παρακολούθηση και ο έλεγχος στη δαπάνη φαρµάκου και στην

11285

υγεία, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση, ο πολυδιάστατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η ίδρυση επιχείρησης σε µία µέρα και ένα σηµείο, το
fast track για µεγάλες επενδύσεις, το ΑΣΕΠ παντού, η άρση του
καµποτάζ. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα.
Ουσιαστικά, εισάγουµε ένα µίνι fast track για τη µεταποίηση
και τα τεχνικά επαγγέλµατα, µε στόχο να µειώσουµε δραστικά
τη γραφειοκρατία και το χρόνο αδειοδότησης. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι περιορίζεται σηµαντικά ο αριθµός των
αδειών που χορηγούνται για την άσκηση επαγγέλµατος. Έτσι, οι
νέες άδειες που χορηγούνται πλέον υπολογίζονται σε σαράντα
οκτώ συνολικά, αντί διακόσιες δέκα τέσσερις που ίσχυαν µέχρι
σήµερα. Αυτό σηµαίνει 75% λιγότερη χαρτούρα και ένα µόλις
προεδρικό διάταγµα ανά επάγγελµα.
Σηµειώνω, επίσης, την καθιέρωση σύγχρονων προϋποθέσεων
όσον αφορά τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και τον
τρόπο πιστοποίησής τους, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, την καθιέρωση ρυθµίσεων για την προστασία του καταναλωτή µε ελέγχους ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και την επιβολή ανάλογων κυρώσεων.
Άρα, µε αυτό το τελευταίο η απλοποίηση της αδειοδότησης
δεν στοχεύει µόνο στον επιχειρηµατία, καθώς γίνεται πιο φιλική
η διαδικασία, αλλά και στον καταναλωτή, καθώς καλλιεργείται
µια κουλτούρα σεβασµού και ευθύνης του επαγγελµατία για τις
υπηρεσίες που παρέχει.
Λέµε συνοπτικά «πρώτα, θέλω προδιαγραφές και απαιτήσεις,
σε δεύτερο επίπεδο, αδειοδοτώ και σε τρίτο, ελέγχω». Είναι ουσιαστικά µια νέα φιλοσοφία που αυξάνει την ευθύνη του αδειοδοτούµενου, δηλαδή του επαγγελµατία και ανάγει το ρόλο του
κράτους σε αυτό που οφείλει να είναι, ελεγκτής και όχι παρεµβατικός.
Θα ήθελα να επισηµάνω εδώ ότι τίθενται συγκεκριµένες χρονικές προθεσµίες, εντός των οποίων η διοίκηση οφείλει να απαντήσει στους αιτούντες επιχειρηµατίες.
Παράλληλα, διευρύνονται οι δοµές αδειοδότησης µε ενεργό
ρόλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου και των Εµπορικών Επιµελητηρίων, γεγονός που θα αποσυµφορήσει τις υπηρεσίες των περιφερειών, ενώ απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία των
περιβαλλοντικών εγκρίσεων µε τυποποίηση περιβαλλοντικών
όρων και εισαγωγή ανώτατου χρονικού ορίου µέχρι εξήντα µέρες
για την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών.
Πολύ σηµαντική κρίνεται, επίσης και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω της διαδικτυακής υποβολής και επεξεργασίας του κάθε φακέλου.
Σε αυτό το σηµείο, όµως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να σας τονίσω δύο θέµατα τα οποία πρέπει να επανεξετάσετε ή να προβλεφθούν στα προεδρικά διατάγµατα.
Πρώτο είναι η δυνατότητα της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των υδραυλικών στους κατά τόπους επαγγελµατικούς
συνδέσµους. Εκτιµώ ότι µια τέτοια πρόνοια θα συµβάλει στην
καλλιέργεια και στη δηµιουργία µιας αντίληψης κοινωνικής λογοδοσίας και ελέγχου του κλάδου τους.
Θα ήθελα να σταθώ, επίσης και σε ένα θέµα που έχει να κάνει
µε τη φύση ορισµένων επαγγελµάτων, επαγγέλµατα στα οποία
ο ρόλος και η εµπειρική γνώση είναι πολύ σηµαντική και –θα
έλεγα- αναντικατάστατη. Αυτή η εµπειρία των ψυκτικών, των
υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων και άλλων επαγγελµάτων είναι
φυσικό να προκύπτει µέσα από την πρακτική άσκηση και την επανάληψη σε βάθος χρόνου. Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος
ότι θα προκύψει ο ίδιος βαθµός ικανότητας και τεχνικής µόνο
µέσα από σεµινάρια και τη θεωρητική κατάρτιση.
Τέλος, περνώ στο θέµα που αφορά τη λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων. Η αλήθεια είναι ότι το θέµα αυτό δεν είχε συνολικά την εξέλιξη που θα επιθυµούσαµε µέχρι τώρα. Με τις νέες
ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται µια σειρά προβληµάτων που έχουν
προκύψει από την άναρχη και άτυπη συγκέντρωση βιοµηχανιών,
προβλήµατα που έχουν να κάνουν τόσο µε τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό και το περιβάλλον όσο και το βαθµό ενσωµάτωσής τους στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.
Σηµειώνω ενδεικτικά ότι διευρύνεται το φάσµα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα
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πάρκα. Νέοι και δυναµικοί αναπτυσσόµενοι τοµείς µπαίνουν και
αυτοί πλέον στα πάρκα αυτά, εξασφαλίζεται ταχεία αξιολόγηση
ωρίµων σχεδίων και απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των
επιχειρήσεων εντός των πάρκων. Την ίδια ώρα απλοποιείται η
διαδικασία εξυγίανσης σε περιοχές που έχουν ήδη άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, για να δηµιουργηθούν κανόνες υποδοµής.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας επισηµάνω
ότι πρέπει να εξεταστεί έντονα η δυνατότητα προσέλκυσης και
ξένων επενδυτών στις ήδη υπάρχουσες βιοµηχανικές περιοχές
όπου πλεονάζουν ή δεν αξιοποιήθηκαν χώροι. Έχουµε πολλά τέτοια στρέµµατα. Είναι χώροι, όπως και στα επόµενα επιχειρηµατικά πάρκα, που είναι θεσµοθετηµένοι και νοµικά καθαροί.
Θα ήθελα να σας φέρω ένα επίκαιρο παράδειγµα που για πολλούς λόγους είναι η Ιαπωνία, όχι µόνο γιατί δεν έχει διαθέσιµο
χώρο για να κάνει εγκαταστάσεις βιοµηχανιών, αλλά γιατί επιβαρύνθηκε από τα τελευταία τραγικά γεγονότα της Φουκουσίµα.
Είναι ένα παράδειγµα το οποίο πρέπει να το δείτε επιτακτική η
ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και επενδυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποκτά
ιδιαίτερη αξία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εκφράζει µια ριζική
αλλαγή στο ζήτηµα που πραγµατεύεται και δεύτερον, γιατί αποτελεί τµήµα µιας συνολικής πολιτικής στα ζητήµατα ανάπτυξης
που διαµορφώνουν µέρα µε τη µέρα ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Ένα αναπτυξιακό πρότυπο στο οποίο κάποιος µπορεί να
στηριχθεί, στον νέο αναπτυξιακό νόµο ,στο ΕΤΕΑΝ και στο ΕΣΠΑ
και σε ένα περιβάλλον εξωστρεφές. Μπορεί κανείς να εργαστεί
σε ένα επάγγελµα που µέχρι χθες είχε περιορισµούς, να επενδύσει µε έµφαση στην καινοτοµία, στις νέες τεχνολογίες και τις
ΑΠΕ, να λειτουργήσει σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον µε ισχυρούς κανόνες ανταγωνισµού, να ξέρει ότι έχει το δικαίωµα στη
δεύτερη ευκαιρία -και αναφέροµαι στο επικείµενο νοµοσχέδιο
της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων.
Όλα αυτά και πολλά άλλα µας δείχνουν ότι οι αυτοµατισµοί
που έχουµε µάθει στο παρελθόν απλά δεν αρκούν. Τα πάντα
πλέον κρίνονται σε µια πολύ µεγαλύτερη κλίµακα που αφορά την
ανασυγκρότηση του κράτους, του παραγωγικού µοντέλου και
του κοινωνικού προτύπου.
Απέναντι σε αυτό το διαρκές ζητούµενο πρέπει να έχουµε
κοινή επιδίωξη, βούληση συµπληρωµατικότητας στους εθνικούς
µας στόχους και κοινό ορισµό για το ποια είναι τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουµε σήµερα. Αν δεν συµφωνήσουµε στη φύση
των προβληµάτων, πώς θα συµφωνήσουµε στη λύση τους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν δεν αντικρύσουµε τις προκλήσεις της εποχής µας, όχι µε
µιζέρια, όχι µε στείρες κοµµατικές αντιπαραθέσεις, αλλά µε προσφορά και πίστη σε όσα µπορούµε, πώς θα υποστηρίξουµε τις
θυσίες του λαού µας; Αν δεν κλείσουµε την πόρτα σε όλους εκείνους εντός και εκτός της Ελλάδας που εύκολα και δηµαγωγικά
περιφρονούν κατακτήσεις και ελπίδες, αν δεν αποφασίσουµε να
βάλουµε πρώτα εµείς οι ίδιοι την τόλµη, την προσπάθεια και την
εργασία που χρειάζεται για να τα καταφέρουµε, τότε ποιος και
γιατί;
Το έχω ξαναπεί, κύριοι συνάδελφοι, η λύση είναι εδώ, είναι
συνδεδεµένη µε εµάς, δεν µπορεί να την επιθυµεί κανείς περισσότερο από εµάς, δεν µπορεί να τη γνωρίζει κανείς άλλος καλύτερα από εµάς και δεν µπορεί να τη φτιάξει κανείς άλλος για µας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο βάζει ένα ακόµα λιθαράκι και σε αυτές
τις λύσεις που χρειαζόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Οικονόµου, Βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο, κυρία Κυριακοπούλου, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρείται κατά πρώτο λόγο η θέσπιση ενός σύγχρονου νοµοθετι-
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κού πλαισίου ως προς τις αδειοδοτήσεις συγκεκριµένων κατηγοριών, επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
µε στόχο τόσο την πληρέστερη προστασία εργαζοµένων και καταναλωτών όσο και την επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειµένου να κινηθεί η αγορά εργασίας και η ελληνική οικονοµία.
Κατά δεύτερο λόγο, το νοµοσχέδιο στοχεύει στην επιχειρηµατική ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται
µε τη σύσταση «επιχειρηµατικών πάρκων» και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε ειδικά χωροθετηµένες εκτάσεις µε κατάλληλες υποδοµές.
Σύµφωνα µε την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος «Νοµισµατική Πολιτική 2010-2011», η ανάπτυξη είναι αυτήν τη στιγµή
το κύριο ζητούµενο για την ελληνική οικονοµία. Χαρακτηριστικά
τονίζεται ότι ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην εκπόνηση και
εφαρµογή ενός σχεδίου δράσης για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα. Αυτό µπορεί να
γίνει µε την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών
πάρκων κ.λπ..
Αυτά ακριβώς τα µέτρα λαµβάνονται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο στην προσπάθεια για έξοδο από τη δηµοσιονοµική κρίση.
Τέλος, ενσωµατώνουµε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία
2009/33/ΕΚ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη χρήση οχηµάτων οδικών µεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου περιέχει ρυθµίσεις για την
άσκηση τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Επέρχονται
µεταβολές τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης όσο και στα απαιτούµενα προσόντα για την άσκηση των αναφεροµένων στο νόµο
επαγγελµάτων.
Ενδεικτικά, πρόκειται για επαγγέλµατα που αφορούν την υλοποίηση µελέτης ή την κατασκευή και συντήρηση µηχανολογικών
ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες ή εγκαταστάσεις
εξόρυξης ορυκτών, άντλησης πετρελαίου, παραγωγής ρεύµατος
κ.λπ. επίσης, για επαγγέλµατα, µε αντικείµενο την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές, υδραυλικές, επεξεργασίας λυµάτων κ.ο.κ.. Πρόκειται,
δηλαδή, για επαγγελµατικές δραστηριότητες η ορθή και ποιοτική
εκτέλεση των οποίων είναι πρώτα από όλα θέµα ασφάλειας.
Ήταν, λοιπόν, αναγκαίο να επανακαθοριστούν τα απαιτούµενα
προσόντα όσων ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά, ώστε να εξασφαλιστεί κατά το µέγιστο δυνατό η ποιότητα του παραγόµενου
έργου.
Για να δοθεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος απαιτούνται αντίστοιχα τίτλοι σπουδών, σχετική εµπειρία, άλλως παρακολούθηση
ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και όπου
προβλέπεται και συµµετοχή σε εξετάσεις. Η δυνατότητα που παρέχεται σε όσους δεν έχουν επαγγελµατική εµπειρία να αποκτήσουν άδεια, παρακολουθώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι δεν αποκλείει τους νέους
ανθρώπους ή τους επί σειρά ετών ανέργους από την αγορά εργασίας.
Όσον αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τίθεται το πλαίσιο
για τη διενέργειά τους σε καθεστώς διαφάνειας και αµεροληψίας. Στην εξεταστική επιτροπή συµµετέχει ένας υπάλληλος της
Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και ένας εκπρόσωπος της οικείας οµοσπονδίας, ενώ παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα από δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς ειδικά αδειοδοτούµενους από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων.
Αυτοί οι φορείς ελέγχονται για την αµεροληψία τους και για
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και σε περίπτωση
παράβασης προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, όπως
ανάκληση της άδειας και πρόστιµο.
Αυστηρές κυρώσεις και υψηλά πρόστιµα προβλέπονται και γι’
αυτούς τους επαγγελµατίες που θα ασκούν τις συγκεκριµένες
επαγγελµατικές δραστηριότητες, χωρίς άδεια ή χωρίς την απαιτούµενη ποιότητα.
Το δεύτερο µέρος αφορά τον τοµέα των µεταποιητικών δραστηριοτήτων και τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοµηχανιών
και των βιοτεχνιών. Είναι γνωστό πόσο καθυστερούν να αδειοδοτηθούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις και πως τα γρανάζια της
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γραφειοκρατίας και οι αυξηµένες, χωρίς ουσιαστικό λόγο απαιτήσεις στέκονται εµπόδιο στις επενδύσεις και κατ’ επέκταση στη
βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας.
Ενώ η βιοµηχανία της Ευρωζώνης αναπτύσσεται, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι ισοδύναµη σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η βελτίωση οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής
από τη Γερµανία και τη Γαλλία, ενώ αντίθετα οι χώρες του Νότου
υστερούν σηµαντικά. Στην Ελλάδα, αν και ο βιοµηχανικός δείκτης ενισχύθηκε σύµφωνα µε την έρευνα του Απριλίου της βρετανικής εταιρείας «MARKΙT», παρ’ όλα αυτά βρισκόµαστε ακόµη
σε πλαίσιο συρρίκνωσης της βιοµηχανικής και µεταποιητικής
δραστηριότητας.
Ειδικά, όσον αφορά στην παραγωγή στα εργοστάσια του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα, αυτή υποχώρησε τον Απρίλιο για
δέκατο ένατο συνεχή µήνα. Συγκεκριµένα, ο ελληνικός δείκτης
υπεύθυνων προµηθειών (ΡΜΙ), που παρέχει µία συνοπτική εικόνα
της απόδοσης στη µεταποιητική οικονοµία, βρίσκεται στο 46,8%,
ενώ της Ιταλίας στο 55,5%, της Ισπανίας στο 50,6%, χωρίς βέβαια να συγκρινόµαστε µε τη Γερµανία και τη Γαλλία µε δείκτες
62% και 57,5% αντίστοιχα.
Είναι γνωστό ότι ως χώρα έχουµε άµεση ανάγκη να προσελκύσουµε επενδύσεις, να κινηθεί η οικονοµία, να ανοίξουν νέες
θέσεις εργασίας. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να αποθαρρύνουµε
και να διώχνουµε επενδυτές προς γειτονικές χώρες λόγω των
πολυδαίδαλων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν, για να
εκδώσουν την άδεια στη χώρα µας και των αµέτρητων πιστοποιητικών που πρέπει να προσκοµίσουν. Πέρα από την ταλαιπωρία,
υφίστανται οικονοµική επιβάρυνση και χάσιµο χρόνου που είναι
πολύτιµος για τον επενδυτή.
Σ’ αυτήν τη λογική έχει θεσπιστεί και ο νόµος «fast track» που
καθορίζει τις πλέον ευέλικτες διαδικασίες για τη γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης επενδύσεων στην Ελλάδα σε τοµείς
που αφορούν τη βιοµηχανία, την ενέργεια, τον τουρισµό, την
υψηλή τεχνολογία και την καινοτοµία. Σε συνέχεια αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας ακολουθούν οι διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Για επιτάχυνση, λοιπόν, των διαδικασιών αδειοδότησης και για
τις συγκεκριµένες δραστηριότητες που ο νόµος προβλέπει,
προσδίδεται αρµοδιότητα για έκδοση αδειών και στα κατά τόπους αρµόδια επιµελητήρια, αλλά και στο Τεχνικό Επιµελητήριο
της Ελλάδας, παράλληλα µε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας, η οποία µέχρι σήµερα λειτουργούσε ως µοναδική
αδειοδοτούσα αρχή µε µεγάλο φόρτο εργασιών και αδυναµία ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει, θα πω εν συντοµία ότι οι
αδειοδοτούσες αρχές θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική διασύνδεση, ώστε να είναι δυνατή η µεταξύ τους ηλεκτρονική διακίνηση
των αιτήσεων για ταχεία διεκπεραίωση και για την τήρηση συνολικού αρχείου αδειών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όσους δραστηριοποιούνται κατά παράβαση των
διατάξεων του νόµου και πρόστιµο έως 15.000 ευρώ για τους µηχανικούς που υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις.
Στο τρίτο µέρος θεσµοθετείται η ανάπτυξη επιχειρηµατικών
πάρκων, για τα οποία µίλησαν οι άλλοι συνάδελφοι.
Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής προβλέπονται
ως κίνητρα φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές για τη διαχείριση του πάρκου και τις εγκατεστηµένες αυτές επιχειρήσεις,
καθώς και απλοποιηµένες διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το τέταρτο µέρος αναφέρεται στην ενσωµάτωση της οδηγίας
2009/93/ΕΚ για την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον οχηµάτων οδικών µεταφορών. Πρόκειται για µία σοβαρή αναπτυξιακή
προσπάθεια µε υποχρέωση τόσο της αναθέτουσας αρχής που
κινεί τις διαδικασίες προµήθειας, όσο και των φορέων που παρέχουν δηµόσια υπηρεσία, κατά την αγορά οχηµάτων επιβατικών
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µεταφορών να λαµβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η οδηγία που ενσωµατώνεται εξεδόθη στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη. Το πετρέλαιο καταλαµβάνει
την πρώτη θέση στην ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη και
αποτελεί µείζονα πηγή εκποµπής ρύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει δεσµευτεί να επιτύχει ως το 2020 µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκοπός του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι µία βιώσιµη ανάπτυξη οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Αποβλέπουµε στην προσέλκυση επενδύσεων, στην
αύξηση παραγωγής, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
µέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και της
εξάλειψης της γραφειοκρατίας.
Αποβλέπουµε, επίσης, στην πράσινη ανάπτυξη και στην οριοθετηµένη δράση των επιχειρήσεων µε διπλό όφελος, δηλαδή από
τη µια πλευρά τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης και
από την άλλη την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των γύρω περιοχών.
Για τους λόγους αυτούς καλούµαστε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στηρίζοντας την ανάπτυξη και την οικονοµία της χώρας
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει για επτά λεπτά ο προτελευταίος οµιλητής κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενώ συζητούµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η σκέψη όλων µας δεν µπορεί παρά να είναι στη µεγάλη και ογκούµενη οικονοµική,
κοινωνική και πολιτική κρίση, η οποία µαστίζει τη χώρα µας και
για την οποία πρέπει να κάνουµε ό,τι περισσότερο γίνεται και να
δώσουµε τον καλύτερό µας εαυτό, για να την ξεπεράσουµε µε
υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσµατικότητα, αλλά
και εθνική ενότητα.
Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα απ’ αυτές τις σκέψεις για το
σύνολο του προβλήµατος που έχουµε µπροστά µας, θεωρώ πως
µε το ίδιο πνεύµα πρέπει να αντιµετωπίσουµε και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αυτός είναι και ο λόγος που το ψηφίζουµε επί
της αρχής, καθώς συµφωνούµε και µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Πιστεύουµε ότι είναι από την πλευρά του ένα βήµα
προς την κατεύθυνση η Ελλάδα να γίνει πιο φιλική στις επενδύσεις και µ’ αυτόν τον τρόπο να µπει ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να έχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη. Το χρειαζόµαστε περισσότερο παρά ποτέ. Και, µάλιστα, θα έπρεπε να πω να έχουµε λιγότερη ύφεση, για να είµαι –δυστυχώς- ακριβής.
Το γεγονός, όµως, ότι το ψηφίζουµε δεν σηµαίνει ότι δεν
έχουµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση αυτές τις παρατηρήσεις να
τις λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Πρώτον, πράγµατι είναι αδικαιολόγητο ότι υπάρχουν τόσα
πολλά προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις που
προβλέπονται να εκδοθούν µε βάση το νοµοσχέδιο που συζητούµε. Υπάρχει ο κίνδυνος –και το είδαµε µε πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, το είδαµε και µε τη δική σας Κυβέρνηση
πρόσφατα- να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο και το νοµοσχέδιο
αυτό να µείνει ανεφάρµοστο, να µείνει στα χαρτιά. Δεν θα προσφέρουµε απολύτως τίποτα. Θα κάνουµε µία συζήτηση και, στο
τέλος, τα αποτελέσµατα θα είναι κατώτερα των περιστάσεων και
των απαιτήσεων της επιχειρηµατικής κοινότητας, αλλά και ευρύτερα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό, λοιπόν, θα έπρεπε να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας.
Δεύτερον, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο έχετε κάποιες περίεργες διατάξεις, τις οποίες ορθώς –ορθότατα- επισήµανε και ο εισηγητής
µας, κ. Λέγκας, αλλά και ο κ. Μουσουρούλης προηγουµένως.
Πώς είναι δυνατόν να δίνουµε τη δυνατότητα να αδειοδοτούν
επιχειρήσεις τα επιµελητήρια και το ΤΕΕ; Δεν έχω τίποτα εναντίον των επιµελητηρίων και του ΤΕΕ, αλλά είναι άλλη η δουλειά
της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλη η δουλειά των επιµελητηρίων.
Αν προχωρήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση, κινδυνεύουµε
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να βρεθούµε σε προβλήµατα, για να µη σας πω ότι αυτή η
γραµµή της κολακείας φορέων είναι µία από τις αιτίες που η Ελλάδα διαχρονικά οδηγήθηκε σ’ αυτήν την κρίση. Να ακούµε τη
γνώµη τους, να τη λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν για τα θέµατα
που τους αφορούν. Ασφαλώς είναι φορείς που έχουν κύρος και
ιστορία, αλλά δεν πρέπει να συγχέουµε τους ρόλους.
Τρίτον, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δική σας ευθύνη ατοµικά,
αλλά είναι ευθύνη της Κυβέρνησης συνολικά. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία ηµιτελής προσπάθεια σε σχέση µε τις αδειοδοτήσεις. Είναι µία προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν
συνοδεύεται από µία αντίστοιχη προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έχουµε δει σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργεί σαν µία µικρή κυβέρνηση µέσα στην Κυβέρνηση.
Είναι γνωστό ότι στο ζήτηµα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων πρέπει να γίνουν πολλά, έτσι ώστε να έχουµε το αποτέλεσµα που θέλουµε και να στείλουµε το µήνυµα στην επιχειρηµατική κοινότητα, αλλά και στη διεθνή κοινότητα, ότι κάτι αλλάζει ουσιαστικά σ’ αυτή τη χώρα, κάποια ελπίδα υπάρχει για να
γίνουν επενδύσεις που τις χρειαζόµαστε για νέες θέσεις εργασίας. Η προσπάθεια αυτή όµως, πρέπει να συµπληρωθεί και χρόνος δεν υπάρχει.
Θα κάνω και µια τελευταία παρατήρηση που αφορά τα επιχειρηµατικά πάρκα. Στα επιχειρηµατικά πάρκα, είναι ολοφάνερο,
εξηγήθηκε ήδη, κάνετε µια αντιγραφή του δικού µας νοµοσχεδίου το οποίο είχαµε καταθέσει και δεν το ψηφίσατε. Δικαίωµά
σας είναι. Εµείς ψηφίζουµε το δικό σας νοµοσχέδιο γιατί δεν µας
ενδιαφέρει η πατρότητα, µας ενδιαφέρει η ουσία. Η στάση σας,
όµως, είναι ένα µικρό δείγµα για το πώς εννοείτε τη συνεννόηση
και τη συναίνεση.
Νοµίζω πως το ότι απορρίψατε τη δική µας πρόταση νόµου και
µε κάποιες αστείες µάλλον αλλαγές σε κάποια σηµεία φέρνετε
τη δική σας, για να δείξετε ότι ήταν δική σας πρωτοβουλία, δείχνει πως δεν εννοείτε, τουλάχιστον µε αυτό το νοµοσχέδιο όλα
όσα λέτε περί συνεννοήσεως και συναινέσεως. Και οι καιροί δεν
είναι από τους συνηθισµένους. Χρειάζεται όλοι µας να κάνουµε
ένα ποιοτικό άλµα, ένα ποιοτικό άλµα στο πώς λειτουργεί η δηµοκρατία, ένα ποιοτικό άλµα στο πώς λειτουργεί η Κυβέρνηση,
ένα ποιοτικό άλµα σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά µας, ένα
ποιοτικό άλµα σε σχέση µε τη νοοτροπία µας. Η Ελλάδα πρέπει
να αλλάξει ταχύτητα, η Ελλάδα πρέπει να εκπλήξει θετικά. Είστε
Κυβέρνηση και εκ των πραγµάτων έχετε την ευθύνη και τις ευθύνες αυτές πρέπει να τις αναλάβετε.
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, επαναλαµβάνω, του σκέλους του
νοµοσχεδίου που αφορά στα επιχειρηµατικά πάρκα, δείχνετε την
παλιά νοοτροπία. Ελπίζω σε όσο καιρό σας µένει τουλάχιστον,
γιατί το τελευταίο διάστηµα κυβερνάτε περισσότερο θεωρητικά
παρά πρακτικά, να αντιληφθείτε πως δεν υπάρχει χρόνος και πως
οι παλιές πρακτικές πρέπει να εγκαταλειφθούν. Δεν το χρειάζεστε µόνο εσείς, το χρειάζεται περισσότερο η δηµοκρατία µας,
το χρειάζεται η πατρίδα µας, το χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες.
Όλοι πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Όλοι πρέπει να στηρίξουµε την Ελλάδα, αλλά ο πρώτος ρόλος εκ των
πραγµάτων ανήκει στην Κυβέρνηση. Κάνετε λοιπόν, έστω και
τώρα, αυτό που σας αναλογεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, ούτως ή
άλλως θα αναφερθώ επί της ουσίας αύριο, αλλά θέλω να κάνω
µια παρατήρηση σε σχέση µε το γενικότερο πολιτικό ζήτηµα που
έθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Χωρίς να θέλω να διαφωνήσω επί της ουσίας του τελικού του
συµπεράσµατος, θέλω να πω ότι καλό είναι, ακριβώς για να δείξουµε ότι αλλάξαµε αντίληψη σε ορισµένα πράγµατα ως πολιτικός κόσµος και συνειδητοποιούµε την κρισιµότητα των στιγµών,
να µη φθάνουµε στο σηµείο να κάνουµε ο ένας µαθήµατα ηθικο-
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πλασίας στον άλλο, ιδίως όταν είναι πολύ γνωστό στον ελληνικό
λαό το µερίδιο ευθύνης του καθενός µας σ’ αυτήν την πορεία.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση και η παράταξη η οποία αυτή
τη στιγµή έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, δείχνει
εδώ και ενάµιση χρόνο µεγάλη ωριµότητα, µεγάλη υποµονή, µεγάλη προσµονή και µεγάλη δύναµη να αντιµετωπίσει τα δεινά
που συσσωρεύτηκαν σ’ αυτή τη χώρα εδώ και παρά πολύ καιρό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο και επειδή νιώθουµε πολύ βαρύ αυτό
το έργο και πάρα πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι προσπαθούµε και δίνουµε το άπαν των δυνάµεών µας καθηµερινά, τέτοιου είδους παρατηρήσεις και υποδείξεις, κύριε Χατζηδάκη, δεν
νοµίζω ότι συντελούν στο να µπορέσουµε να περάσουµε αυτό
το οποίο λέτε. Θεωρώ ότι υποκρύπτουν πάλι στοιχεία εντυπωσιασµού που αναπαράγουν αυτό το λάθος κλίµα που τόσα χρόνια ενδεχοµένως καλλιεργήσαµε και δείξαµε στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο για δεκαπέντε δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με ποια διαδικασία,
κύριε Χατζηδάκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν θα οξύνω καθόλου το
κλίµα. Θέλω να πω ότι δεν έκανα αυτές τις παρατηρήσεις ισχυριζόµενος ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και στη δική µας παράταξη.
Τις έχουµε αναλάβει. Ούτε το έκανα για να παραστήσω τον εισαγγελέα, κύριε Υπουργέ. Το λέω διότι πραγµατικά ανησυχώ,
ανησυχώ για τα χειρότερα και θα ήθελα και απ’ αυτό το Βήµα,
επισήµως να το καταθέσω, αν θέλετε και ως µια πέτρα στο τέλµα
και ελπίζω να ληφθεί υπ’ όψιν το µήνυµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζηδάκη.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Νοµού Αττικής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιχειρηµατικότητα υποφέρει
στον τόπο µας, είναι γνωστό. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η µια µετά την άλλη, η ανεργία φουντώνει και βέβαια υποτίθεται ότι γίνεται µια προσπάθεια µε αυτό το νοµοσχέδιο να
βελτιωθεί το κλίµα. Δεν θα µπορούσα να αντισταθώ στον πειρασµό αυτού που είπε ο κ. Χατζηδάκης και να τονίσω ότι πρέπει να
υπολογίζουµε και το περιβάλλον, να το λάβουµε σοβαρά υπ’
όψιν, κάτι που µε αυτό το νοµοσχέδιο περνάει κατά κάποιον
τρόπο ακροθιγώς το θέµα. Βέβαια ούτε η τωρινή Κυβέρνηση
ούτε και η προηγούµενη είχαν δείξει κάποια ευαισθησία ούτε
είχαν πάρει ουσιαστικά µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για να σας πω πιο συγκεκριµένα, στην περιοχή του Θριασίου
δραστηριοποιούνται τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις. Οι µισές και περισσότερες από τις µισές δεν έχουν καµµία άδεια και οι άλλες,
αυτές που έχουν άδεια, ό,τι και αν λέει η άδεια την καταστρατηγούν κατά σύστηµα.
Τώρα, ερχόµαστε να συζητήσουµε άλλο ένα πολυνοµοσχέδιο,
το οποίο και αυτό για να εφαρµοστεί παραπέµπει σε σωρεία κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων. Το
νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι χωρισµένο σε πέντε µέρη και εµείς
θα επικεντρωθούµε στη χωροθέτηση της βιοµηχανίας, είτε µε τη
µορφή επιχειρηµατικών πάρκων είτε µε σηµειακή αντιµετώπιση,
δηλαδή την εγκατάσταση µεµονωµένων βιοµηχανιών, όπου
υπάρχουν και οι βασικές µας ενστάσεις. Και υπάρχουν βασικές
ενστάσεις, γιατί όταν λέτε για παράδειγµα να παρθούν µέτρα για
την αντιµετώπιση της ρύπανσης από τα λύµατα, από τα στερεά
απόβλητα, κύριε Υπουργέ, ήθελα να ξέρω τι σχεδιάζετε. Για παράδειγµα δεν υπάρχει στον τόπο µας κανένα µέτρο για να αντιµετωπιστούν τα βιοµηχανικά, τα επικίνδυνα, τα τοξικά απόβλητα.
Πού θα πηγαίνουν αυτά; Και για τα άλλα όµως τα οικιακά απορρίµµατα βλέπουµε τι γίνεται κάθε µέρα. Είδαµε τι έγινε και στην
Κερατέα και το πρόβληµα ακόµα δεν έχει λυθεί και δεν φαίνεται
ότι θα αντιµετωπιστεί.
Τώρα σαφώς και υπάρχουν και θετικά σηµεία στο νοµοσχέδιο.
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Δεν θέλουµε να είµαστε αρνητικοί. Όσον αφορά τη χωροθέτηση
των πάρκων οι διατάξεις που προτείνονται ουσιαστικά διευρύνουν τα είδη των πάρκων, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν και τις
επιτρεπτές δραστηριότητες µέσα σε αυτά προσθέτοντας ουσιαστικά χρήσεις στον τριτογενή τοµέα.
Γενικά θετικό σηµείο µπορεί να αναφερθεί η συσχέτιση µε τα
χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια σε όλες τις σχετικές διατάξεις, συµφωνία µε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιοµηχανία, τα ρυθµιστικά σχέδια που υπάρχουν και τα πολεοδοµικά
σχέδια.
Εξαίρεση αποτελεί η αναφορά στο άρθρο 42 για τον καθορισµό των αρχών του επιχειρηµατικού σχεδίου των περιοχών και
τον ορισµό των περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας, όπου
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων µε απόφαση µόνο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και όχι και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, διάταξη
που µας επιτρέπει να αµφιβάλλουµε τελικά για τα περιβαλλοντικά στοιχεία των αποφάσεων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επιχειρηµατικά
πάρκα είναι και τα αιολικά πάρκα, θέλω να πιστεύω. Γίνεται αυτήν
τη στιγµή ένα έγκληµα, κατά την άποψή µου, όταν πάµε να εγκαταστήσουµε αιολικά πάρκα µέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις,
όταν πάµε στον Κιθαιρώνα να βάλουµε ανεµογεννήτριες και περνάµε µέσα από το ελατόδασος, το µόνο που έχει αποµείνει στην
Αττική και κόβουµε εκατοντάδες έλατα υπεραιωνόβια, λέγοντας
ότι θα έχουµε όφελος είκοσι κυβικά ξυλείας από το ελατόδασος
του Κιθαιρώνα.
Δεν πάω σε όλα τα άλλα στοιχεία για το τι σηµαίνει Κιθαιρώνας, που είναι ένα πανέµορφο βουνό µε ιστορία.
Δεν είναι µόνο, λοιπόν, να φτιάξουµε τα επιχειρηµατικά πάρκα,
αλλά και το τι ζηµιές θα προκαλέσουµε και αυτό είναι κάτι που
θα πρέπει να αποφύγουµε. Και φοβάµαι ότι εδώ δεν µας πείθετε.
Θεωρούµε θετική την επέκταση του είδους των πάρκων, όπως
Επιχειρηµατικό Πάρκο Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα και Πράσινης Επιχειρηµατικότητας, Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης και
Επιχειρηµατικό Πάρκο Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης.
Μεγάλες επιφυλάξεις, όµως, διατηρούµε για την επέκταση των
χρήσεων εντός των επιχειρηµατικών πάρκων στον τριτογενή
τοµέα, ο οποίος δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται γενικά µε τον
τρόπο που αντιµετωπίζεται η βιοµηχανία.
Θετικό γεγονός, βέβαια, αποτελεί η εξαίρεση εµπορικών κέντρων εντός των επιχειρηµατικών πάρκων.
Θα θέλαµε, όµως, τη διαβεβαίωσή σας για την απαγόρευση
της µετατροπής αυτών των πάρκων σε µεγάλες συγκεντρώσεις
εµπορικών κυρίως δραστηριοτήτων, γιατί και οι εµπορικές δραστηριότητες και ένα τεράστιο mall µπορεί…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το γράφει ρητά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Χαίροµαι που ακούω τη διαβεβαίωσή σας, κύριε Υπουργέ, γιατί ένα mall µπορεί να συγκεντρώσει
δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα σε µια περιοχή και να δηµιουργήσει
κυκλοφοριακή ασφυξία και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται.
Και ενώ θα περίµενε κάποιος ότι γίνεται µια προσπάθεια οργάνωσης της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής δραστηριότητας για ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας µε παράλληλη προστασία των επιχειρήσεων -κάτι που µας βρίσκει όλους σύµφωνους- στο ίδιο σχέδιο νόµου γίνεται εκτενής αναφορά της σηµειακής, της µεµονωµένης δηλαδή χωροθέτησης, της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας που όλα τα προηγούµενα χρόνια αποτέλεσε
πληγή και δεν ευνόησε ούτε την ανάπτυξή της, αλλά ούτε και την
προστασία του περιβάλλοντος. Τι υποδοµές θα κάνετε σε µια µεµονωµένη σηµειακή βιοµηχανική εγκατάσταση, κύριε Υπουργέ;
Πού θα πάνε τα λύµατα και τα απορρίµµατα;
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης
της εθνικής περιβαλλοντικής προστασίας. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στην ανάγκη περισσότερης προβολής αυτής της προσταΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σίας απ’ ό,τι στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται ορατό στα
άρθρα του σχεδίου νόµου. Πιστεύουµε ότι στην καλύτερη περίπτωση απλά τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία ως περιορισµός της
αδειοδότησης.
Όσον αφορά την αδειοδοτούσα αρχή, καθιερώνονται τρεις
αδειοδοτούσες αρχές. Οι οικίες περιφερειακές ενότητες, τα κατά
τόπους επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο. Σ’ αυτά αναφέρθηκε προηγουµένως και ο κ. Χατζηδάκης.
Δεν θεωρούµε ότι η ύπαρξη τριών διαφορετικών αρχών θα επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις. Θα προτιµούσαµε µια αρχή να αποτελεί την αδειοδοτούσα αρχή, η οποία βέβαια θα πρέπει να έχει
ευθύνη κατ’ ευθείαν από την επίσηµη πολιτεία. Εκτιµούµε ότι
αυτή η ποικιλία αδειοδοτουσών αρχών θα έχει ως αποτέλεσµα
τη µη γρήγορη και σωστή αδειοδότηση.
Το σχέδιο νόµου αναφέρει ως καινοτοµία τη διαφοροποίηση
της διαδικασίας χορήγησης άδειας εγκατάστασης, ανάλογα µε
το βαθµό όχλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτό δεν αποτελεί
καινοτοµία, αφού στο παρελθόν η άδεια εγκατάστασης και η
έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελούσαν δυο ξεχωριστές
άδειες και η διαφοροποίηση αφορούσε τη δεύτερη. Με το παρόν
σχέδιο νόµου ενοποιούνται οι δύο διαδικασίες και, εποµένως,
αυτή η διαφοροποίηση ανάγεται στην άδεια εγκατάστασης.
Η διαφοροποίηση στην πρώτη περίπτωση της χαµηλής όχλησης εγκαταστάσεων ισοδυναµεί µε απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και προτυποποίησης περιβαλλοντικών όρων.
Έχουµε πολλές επιφυλάξεις για την ορθότητα αυτής της διαδικασίας και ειδικά όταν η ενσωµάτωση πολεοδοµικής άδειας
στην άδεια εγκατάστασης παραπέµπει σε κοινή υπουργική απόφαση, όπως γίνεται κατά κόρον και στο παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών
πάρκων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 10ης Μαΐου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τρίτης 10ης Μαΐου 2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών
πάρκων και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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