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α) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
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2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’
Τρίτη 2 Αυγούστου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 2 Αυγούστου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ηλία Πολατίδη, Βουλευτή Σερρών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Αριστείδης αιτείται να
ενηµερωθεί εάν θα λειτουργήσει το αρµόδιο γραφείο στον Σιδηροδροµικό Σταθµό Έδεσσας για τους ασφαλισµένους στο ΤΑΠΟΤΕ κ.λπ..
2) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων εκφράζει τις θέσεις και
τις προτάσεις της αναφορικά µε υπηρεσιακά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά ζητήµατα κα αδικίες που έχουν προκύψει στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξαιτίας της παραγράφου 11 άρθρο 44 του εφαρµοστέου νόµου που αφορά στο µεσοπρόθεσµο.
3) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τον αποκλεισµό
των εκπροσώπων του από σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδοµών
µε θέµα την εξέλιξη της πορείας της Ολυµπίας οδού και τις ανάγκες των φορέων Μεσσηνίας για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου οδικού άξονα.
4) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σοφάδων Νοµού
Καρδίτσας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήµατος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στον Κέδρο Καρδίτσας.
5) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας αιτείται την
εφαρµογή του προγράµµατος «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργκής Προέλευσης» στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Λάππα, Απι-

δεώνας, Καγκαδίου, Μετοχίου, Αράξου, Λακκόπετρας, Λιµνοχωρί-ου, Ριόλου, Σαγέικων, Καρέικων, Φράγκα, Κρίνου, Μύρτου,
Πέττα, Νιφορεΐκων, Καλαµακίου (Βίδοβας), Πετροχωρίου δυτικής Αχαΐας, καθώς και την ένταξή τους στο Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής
Αχαΐας αιτείται την εφαρµογή του προγράµµατος «Μείωση της
Νιτρορύπανσης Γεωργκής Προέλευσης» στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Λάππα, Απιδεώνας, Καγκαδίου, Μετοχίου, Αράξου, Λακκόπετρας, Λιµνοχωρίου, Ριόλου, Σαγέικων, Καρέικων, Φράγκα,
Κρίνου, Μύρτου, Πέττα, Νιφορεΐκων, Καλαµακίου (Βίδοβας), Πετροχωρίου δυτικής Αχαΐας, καθώς και την ένταξή τους στο Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
7) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Δήµου Ύδρας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για καταπάτηση κοινόχρηστου
τµήµατος οικοπέδου από υπάλληλο της πολεοδοµίας και αιτούνται την απόδοση του χώρου αυτού στο δήµο για χρήση των δηµοτών.
8) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου αιτείται οικονοµική
ενίσχυση για την επίλυση σοβαρών προβληµάτων του δήµου του.
9) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αιτείται την εφαρµογή ειδικού κλαδικού µισθολογίου δικαστικών υπαλλήλων
10) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαλαµίνας Νοµού Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα κατάργησης
του εµπορικού καταστήµατος ΟΤΕ Σαλαµίνας και σε κάθε άλλη
προσπάθεια συρρίκνωσης δηµοσίων και κοινοφελών υπηρεσιών
της Σαλαµίνας.
11) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Ιδιοκτητών Ταξί Εδεσσας, Γιαννιτσών, Αριδαίας, Σκύδρας αιτούνται την αναµόρφωση
του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία των επιβατικών δηµόσιας χρήσης
12) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ-
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ΛΟΣ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηλείας αιτείται τη διετή
αναστολή αποπληρωµής των δανείων για κεφάλαια κίνησης και
άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες των Νοµών Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισµό της 8ης Ιουνίου 2008.

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την απόσυρση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των µέτρων 313,321,322,323, του
ΠΑΑ που ουσιαστικά εξαιρεί σχεδόν όλους τους δήµους της
Κρήτης από την δυνατότητα να εγκριθούν οι προτάσεις τους
κ.λπ..

13) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κισσάµου Νοµού Χανίων
Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο χωροθέτησης καυσίµων στο κόλπο Κισσάµου.

23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συνδυασµός Γόρτυνα Ανοικτή Πόλη Νοµού Ηρακλείου αιτείται την αναθεώρηση της απόφασης για τη συγχώνευση της λειτουργίας των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ρούβα, Γουβών και Αχαρνών
Νοµού Ηρακλείου.

14) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Αντιδήµαρχος Ιστιαίας Αιδηψού αιτείται την ένταξη στο ΕΣΠΑ
συγκεκριµένων έργων που πρέπει να κατασκευαστούν στην περιοχή του δήµου.
15) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαλαµίνας Νοµού Αττικής
εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα κατάργησης του
εµπορικού καταστήµατος ΟΤΕ Σαλαµίνας και σε κάθε άλλη προσπάθεια συρρίκνωσης δηµοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών της
Σαλαµίνας.
16) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα σωµατεία της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης αιτούνται τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων και
των οικογενειών τους, την κατάργηση της συµφωνίας µε την Κίνα
για ναυπήγηση πλοίων µε εγγύηση ελληνικού δηµοσίου κ.α..
17) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
ΒΡΕΤΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του
Δήµου Λαυρεωτικής Νοµού Αττικής αιτείται την αξιοποίηση και
τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και Αποθεραπείας στην Κερατέα.
18) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος
του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας αιτείται νοµοθετικής ρύθµισης για
τον εξορθολογισµό της δασικής νοµοθεσίας.
19) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αποκορώνου Νοµού Χανίων
εκφράζει την αντίθεσή του στη φηµολογούµενη είδηση σχετικά
µε το κλείσιµο του µοναδικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου στη δυτική Κρήτη.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εναλλακτική, Κινηµατική Παρέµβαση Πολιτών του Δήµου Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης
αιτείται την άµεση και πλήρη αναστολή της λειτουργίας του λατοµείου της εταιρείας Κεγκέρογλου στην περιοχή Βαχού Νοµού
Ηρακλείου.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη διευκρίνηση της διαδικασίας καταβολής των αποζηµιώσεων για τον E.Coli, έτσι ώστε
οι παραγωγοί να αποζηµιωθούν µε το ποσό που αντιστοιχεί στην
καταστροφή που υπέστησαν.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

24) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δηµοσίου αιτείται τη µεταφορά του τοµέα αλιείας και των
πόρων που του αναλογούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
25) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ηλείας αιτείται να δοθεί διετής αναβολή στην καταβολή των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν στους σεισµοπαθείς.
26) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου Νοµού Μαγνησίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας
καθώς και τη στελέχωση του Αστυνοµικού Σταθµού Τσαγκαράδας.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας αιτείται να επιτρέπεται η απασχόληση συνταξιούχων πολυτέκνων καθηγητών.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο οδοντιατρικός σύλλογος εκφράζει τη διαµαρτυρία του γαι την τροπολογία - τροποποίηση που
αφορά στο επάγγελµά τους.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας αιτείται την
εφαρµογή του προγράµµατος «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργκής Προέλευσης» στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Λάππα, Απιδεώνας, Καγκαδίου, Μετοχίου, Αράξου, Λακκόπετρας, Λιµνοχωρίου, Ριόλου, Σαγέικων, Καρέικων, Φράγκα, Κρίνου, Μύρτου,
Πέττα, Νιφορεΐκων, Καλαµακίου (Βίδοβας), Πετροχωρίου δυτικής Αχαΐας, καθώς και την ένταξή τους στο Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
30) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην νοθεία
της βενζίνης και την αδυναµία της Κυβέρνησης να το αντιµετωπίσει.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 17848/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 66675/ΙΗ/1807-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 17958/14-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δένδια Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4253/18-07-2011 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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3. Στην µε αριθµό 18010/14-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4256/18-07-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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4. Στην µε αριθµό 18164/20-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 69500/ΙΗ/18-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

07-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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5. Στην µε αριθµό 18202/20-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη και Οικονόµου Βασιλείου δόθηκε µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπ’ αριθµ. 2793/18-07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

6. Στην µε αριθµό 18267/22-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τζηκαλάγια Ζήση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 71130/ΙΗ/18-07-2011
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έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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7. Στην µε αριθµό 18272/22-06-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 71135/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΗ/18-7-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

8. Στην µε αριθµό 18396/24-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2801/18-
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07-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 18856/06-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2823/18-07-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 18592/29-6-2011 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε
ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Στην ερώτηση του κ. Νικολάου Μωραΐτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστος Αηδόνης.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μωραΐτης να διατυπώσει την ερώτησή του επί δίλεπτο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε συνειδητή απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Αυτό φαίνεται µε τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας, όπου στην κυριολεξία έχει
βάλει λουκέτο, είναι σε πλήρη διάλυση. Δεν υπάρχει κανένας γιατρός, καµµίας ειδικότητας ούτε παθολόγος ούτε γενικής ιατρικής, που είναι ειδικότητες απαραίτητες για τη στοιχειώδη
λειτουργία ενός κέντρου υγείας.
Και γι’ αυτό τι κάνετε; Κάνετε στην κυριολεξία πασαλείµµατα
µε δύο αγροτικούς γιατρούς και ξεγυµνώνετε αγροτικά ιατρεία,
προσπαθώντας να λύσετε το πρόβληµα, ενώ παράλληλα κλείνουν όλα τα αγροτικά ιατρεία που επισκέπτονταν αυτοί οι δύο
αγροτικοί ιατροί, όπως είναι το αγροτικό ιατρείο του Μοναστηρακίου µε χίλιους επτακόσιους κατοίκους, όπως είναι το αγροτικό ιατρείο Παλιαµπέλων µε χίλιους περίπου κατοίκους, όπως
είναι το αγροτικό ιατρείο Θυρρείου µε χίλιους κατοίκους, αποµακρυσµένο τουλάχιστον πενήντα χιλιόµετρα πήγαινε έλα από
το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας. Και δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει
γιατρός και στα άλλα πέντε αγροτικά ιατρεία στα υπόλοιπα τοπικά διαµερίσµατα του Δήµου Ακτίου Βόνιτσας.
Δεν είναι µόνο οι ελλείψεις κύριε Υπουργέ, σε ιατρικό προσωπικό. Τεράστιες είναι οι ελλείψεις και σε νοσηλευτικό και σε παραϊατρικό προσωπικό και µηχανήµατα. Μιλάµε για απαρχαιωµένα µηχανήµατα. Μιλάµε ότι το ασθενοφόρο δεν λειτουργεί
καθ’ όλην τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να έχουν ξεψυχήσει, πραγµατικά, αβοήθητοι άνθρωποι στην άσφαλτο.
Και πρέπει να σας υπενθυµίσω, αν δεν το ξέρετε, κύριε
Υπουργέ, ότι το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας βρίσκεται στο χειρότερο κοµµάτι του εθνικού δικτύου της χώρας, σε ένα δρόµο,
πραγµατικά, καρµανιόλα όπου έχουµε καθηµερινά ατυχήµατα.
Είναι ο δρόµος Αµφιλοχία-Λευκάδα- Άκτιο - Κέρκυρα που καθηµερινά ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες περνάνε δεκάδες χιλιάδες
και τουρίστες αλλά και κάτοικοι της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ταλαιπωρία όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο σε ό,τι
αφορά τους φτωχούς αγρότες, τους επαγγελµατίες στο κέντρο
υγείας. Δεν υπάρχει γιατρός του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ συστεγάζεται στο
κέντρο υγείας και υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος πηγαίνει για
δύο ώρες την ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζετε τους ασφαλισµένους να πηγαίνουν στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα και αλλού.
Κύριε Υπουργέ ζητάµε την άµεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο κέντρο υγείας και να υπάρξει και εκσυγχρονισµός του
εξοπλισµού, για να µπορεί, πραγµατικά, να προσφέρει υπηρεσίες
στους κατοίκους της περιοχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ να τηρηθούν οι χρόνοι αυστηρά γιατί έχουµε ση-

14729

µαντικό νοµοσχέδιο µετά και παρακαλώ να είµαστε εντός των
χρόνων.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστος Αηδόνης να πάρει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, περιγράφοντας κανείς ένα πρόβληµα που
ισχύει σε µία περιοχή, µπορεί να λέιε ότι, ναι, υπάρχουν προβλήµατα.
Και βέβαια όταν και εφόσον µπει στη λογική να προχωρήσει
σε µια γενικότερη κριτική ως κόµµα, όπως εσείς τώρα βλέποντας
τη µία µόνο πλευρά από την συνολική προσπάθεια αυτής της
Κυβέρνησης, τότε γίνεται αντιληπτό ότι µπορούν να ειπωθούν
χίλια δύο πράγµατα και να προταχθούν µία σειρά από επιχειρήµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, επ’ αυτού να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση
κάνει µία µεγάλη προσπάθεια. Αντιµετώπισε πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και εκείνο το οποίο έχει πραγµατικά, πετύχει
είναι, ότι µέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες έχει διασφαλίσει και τους οικονοµικούς και τους αναπτυξιακούς, αλλά
και τους ποιοτικούς στόχους για την υγεία.
Σε ό,τι αφορά δε το κοµµάτι που έχει να κάνει µε την απολύτως
εξειδικευµένη ερώτησή σας, εκείνο που θα ήθελα να σας πω και
να γνωρίσετε κι εσείς αλλά φυσικά και η περιοχή για την οποία
ενδιαφέρεστε, είναι κατ’ αρχάς ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία
για το διορισµό ενός ειδικευµένου γιατρού στο Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας. Επίσης, από την προκήρυξη 7Κ του 2009 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν αποσταλεί προς το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας
µία θέση ΔΕ αδελφών νοσοκόµων και µία θέση ΤΕ επισκεπτριών
υγείας.
Σε σχέση µε το ποια είναι η υφιστάµενη κατάσταση και το τι
κάνει αυτή η Κυβέρνηση, κατ’ αρχάς στο κοµµάτι που λέγεται
«Ιατροί του ΕΣΥ» αυτήν τη στιγµή υπηρετούν σε θέση διευθυντών
του ΕΣΥ µία γιατρός ειδικότητας παιδιατρικής, ένας οδοντίατρος, µία γιατρός ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας, ενώ εντός
του µήνα Ιουλίου 2011 υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση στο
Υπουργείο ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας
ο κ. Κτενάς.
Σε σχέση µε το ποιοι είναι ακόµη στο λοιπό ιατρικό προσωπικό,
υπάρχει ένας Επιµελητής Β’ Οδοντιατρικής στο Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας, επίσης ένας Επιµελητής Β’ Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο Παλαίρου. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου υπηρετούν αυτήν τη στιγµή ένας στο Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας και ένας στο Περιφερειακό Ιατρείο Πλαγιάς και Μοναστηρακίου. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που αφορούν στις κρίσεις για την πρόσληψη νέου ιατρικού προσωπικού
και είναι αυτήν τη στιγµή σε εξέλιξη η πρόσληψη ενός Επιµελητή
Β’ Γενικής Ιατρικής, όπως επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ο διορισµός ενός Επιµελητή Β’ Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Πολυδύναµο Ιατρείο Μοναστηρακίου.
Παράλληλα, εκείνο που αυτήν τη στιγµή συµβαίνει είναι ότι
υπάρχει ανακοίνωση οριστικών αποτελεσµάτων της προκήρυξης
28/3/2011 του Υπουργείου Υγείας, όπου καταλαµβάνουν την
πρώτη και τη δεύτερη θέση συγκεκριµένοι γιατροί, ειδικευµένοι
γενικής ιατρικής. Η διαδικασία διορισµού τους ακόµα δεν έχει
ολοκληρωθεί, είναι όµως σε εξέλιξη. Επίσης, αυτήν τη στιγµή
ολοκληρώνεται η τριήµερη εκπαίδευση στο Νοσοκοµείου Αγρινίου γιατρού ο οποίος θα αναλάβει υπόχρεος υπηρεσίας στο Περιφερειακό Ιατρείο Περατιάς. Υπάρχει ανακοίνωση οριστικών
αποτελεσµάτων για την προκήρυξη 21/6/2011 του Υπουργείου
Υγείας που προκύπτει ότι καλύπτονται οι θέσεις ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου στα Παλιάµπελα και στην Πλαγιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχει µία τεράστια προσπάθεια από
την πλευρά µας να καλύψουµε αυτά τα κενά τα οποία έχετε εντοπίσει και όντως υπάρχουν. Εκείνο που, φαίνεται όµως µέσα
από τη γενικότερη παρατήρησή σας είναι ότι δυστυχώς στην περιφέρεια ένα µεγάλο πρόβληµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
ήταν πώς θα µπορέσουµε να καλύψουµε τις θέσεις, γιατί δυστυχώς, το σύστηµα ήταν έτσι δοµηµένο, ώστε να καλύπτει περισ-
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σότερο τις ανάγκες των γιατρών. Ήταν ιατροκεντρικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία λέξη µόνο.
Αυτά αλλάζουµε και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε σήµερα,
δηλαδή να βελτιώσουµε όλες αυτές τις παθογένειες που δυστυχώς µας οδήγησαν στο να διαπιστώνετε εσείς, αυτά τα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Νικόλαος Μωραΐτης να αναπτύξει επί τρίλεπτο την ερώτησή
του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παραδεχθήκατε,
πραγµατικά, τη διάλυση του κέντρου υγείας. Δεν υπηρετεί κανένας γιατρός. Ο µόνος γιατρός που υπηρετεί είναι ένας οδοντίατρος και δύο αγροτικοί γιατροί, όπως ανέφερα. Από αυτό
φαίνεται ξεκάθαρα ότι υποβαθµίζετε τις δηµόσιες υπηρεσίες
υγείας, γιατί αντιµετωπίζετε, πραγµατικά, την υγεία σαν εµπόρευµα. Αυτό το εµπόρευµα, δυστυχώς, είναι πανάκριβο, απλησίαστο για τα φτωχά, λαϊκά στρώµατα.
Είναι σίγουρο ότι οι ελλείψεις δεν είναι µόνο στο Κέντρο
Υγείας Βόνιτσας. Αν δεν σας πληροφόρησαν λάθος, λέτε συνειδητά –ας µου επιτραπεί- ψέµατα, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι
σας έχουν ενηµερώσει λάθος. Είναι σηµαντικές οι ελλείψεις και
δεν υπηρετεί, πραγµατικά, κανένας γιατρός. Ο γιατρός που επικαλείστε από το αγροτικό ιατρείο «Ζαµπέτας» όντως πηγαίνει
στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
µια περιοχή τουριστική, µε αρκετές χιλιάδες κατοίκους να παραµένει χωρίς γιατρό.
Δυστυχώς οι ελλείψεις αυτές δεν είναι µόνο στο Κέντρο Υγείας
Βόνιτσας, αλλά είναι και στα υπόλοιπα δέκα κέντρα υγείας του
µεγαλύτερου νοµού της χώρας σε έκταση, του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας και στο Νοσοκοµείο
του Αγρινίου και στο Νοσοκοµείο του Μεσολογγίου είναι πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, υποβαθµισµένες οι υπηρεσίες υγείας.
Εµείς καλούµε τους κατοίκους της περιοχής να βγάλουν συµπεράσµατα, γιατί, πραγµατικά, σήµερα η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη και να παλέψουν για ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας δωρεάν,
που θα παρέχει, πραγµατικά, υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Κύριε Υπουργέ, το να έχετε προκηρύξει κάποιες θέσεις, το να
λέτε ότι κάποιοι δεν θέλουν να πάνε στην επαρχία, αυτό δυστυχώς δεν λύνει το πρόβληµα. Το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει. Και όπως ανέφερα υπάρχει δυστυχώς σε µία περιοχή που
έχουµε καθηµερινά ατυχήµατα. Αυτό δεν ήταν υπερβολή που
σας είπα ότι έχουµε θρηνήσει θύµατα, γιατί το ασθενοφόρο δεν
λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της µέρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ασθενοφόρο που µεταφέρει ασθενείς από την περιοχή και ιδιαίτερα τραυµατίες είναι το ασθενοφόρο από την
αεροπορική βάση του Ακτίου και από µία άλλη µονάδα που υπάρχει της Αεροπορίας.
Εποµένως, οι ελλείψεις είναι σηµαντικές, είναι πραγµατικά
εκρηκτικές και οι ελλείψεις είναι και στο παραϊατρικό προσωπικό,
αλλά και στον εξοπλισµό. Με αυτόν το παλιό οργανισµό που
υπάρχει, τον οργανισµό περασµένων δεκαετιών, οι ελλείψεις στο
Κέντρο Υγείας Βόνιτσας είναι βέβαια 100%, αλλά και στα άλλα
κέντρα υγείας του νοµού και στο Νοσοκοµείο του Αγρινίου και
του Μεσολογγίου ξεπερνούν το 50%.
Εποµένως, το ζήτηµα υγείας για την περιοχή µας, αλλά και για
τη χώρα γενικότερα είναι υπαρκτό ζήτηµα. Εµείς διεκδικούµε
µαζί µε τους κατοίκους και τους καλούµε να παλέψουν, πραγµατικά, για ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας, όπου θα εξυπηρετούνται
οι σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών, των εργατικών οικογενειών
της περιοχής µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης να πάρει το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως ανέφερα και στην πρωτοµιλία µου,
ναι, υπάρχουν προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ναι,
υπάρχουν προβλήµατα στα περιφερειακά νοσοκοµεία και στα
κέντρα υγείας. Και τούτο έχει να κάνει δυστυχώς µε µία πραγµατικότητα η οποία είχε έτσι δοµηθεί και αποτελούσε µια καθηµερινή πρακτική. Όλο το σύστηµα υγείας δηλαδή ήταν δοµηµένο
πάνω σε µία ιατροκεντρική αντίληψη. Ήταν αυτό που στο τέλος
της οµιλίας µου θέλησα να πω και δεν µπόρεσα δυστυχώς, λόγω
της πιέσεως του χρόνου.
Αυτή, λοιπόν, την ιατροκεντρική προσέγγιση αυτήν τη στιγµή
την ανατρέπουµε. Έχουµε δεσµευθεί ότι βλέποντας τις ανάγκες
τις οποίες αυτήν τη στιγµή υπάρχουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
θα παράγουµε πολιτική ούτως ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε τις ανάγκες του κάθε πολίτη. Δεν διαµορφώνουµε ένα
Εθνικό Σύστηµα Υγείας σήµερα, ουσιαστικά να καλύπτει µόνο τις
ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Γιατί όλο αυτό το σύστηµα
έτσι όπως ήταν δοµηµένο, δυστυχώς, δηµιουργούσε όλες αυτές
τις τεράστιες παθογένειες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ακριτικές περιοχές, ακριτικά νησιά µε τεράστια προβλήµατα, να στερούνται ακόµη και παιδίατρο. Αυτές τις ανάγκες, λοιπόν, σήµερα
ικανοποιούµε.
Ήρθαµε σήµερα, λοιπόν, ως Κυβέρνηση, γιατί πιστεύουµε σε
ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αυτή είναι η πολιτική µας και πάνω
σε αυτό το πλαίσιο λέµε και παράγουµε στιγµές πολιτικές. Μέσα
σε αυτές τις πολιτικές εντάσσεται και η γενικότερη πολιτική αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, που περνάει µέσα από την υπόθεση των συνενώσεων των δυνάµεων στο χώρο της υγείας. Αυτές οι
συνενώσεις στο χώρο σηµαίνουν πρώτα απ’ όλα ότι υπάρχει εξοικονόµηση πόρων και ότι παράλληλα εξορθολογίζουµε το ανθρώπινο δυναµικό και βλέπουµε, επιτέλους, πού υπάρχουν πραγµατικές ανάγκες. Γιατί βλέπουµε δυστυχώς αυτήν τη στιγµή να
υπάρχει από τη µία πλευρά συσσώρευση γιατρών στο κέντρο και
από την άλλη, στην περιφέρεια να πονούν οι µονάδες υγείας µας.
Αυτά τα προβλήµατα ερχόµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε.
Έχουµε δεσµευθεί ότι δεν θα υπάρχει κανένας διορισµός γιατρού µέσα στο κέντρο. Όλοι οι διορισµοί που είναι να γίνουν, θα
γίνουν στην περιφέρεια. Και µάλιστα, θα θέσουµε και νέες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να µη δίνεται η δυνατότητα σε όλους αυτούς να εξαφανίζονται µετά από λίγο µε διάφορους τρόπους.
Αυτά είναι προβλήµατα τα οποία έχουµε ήδη εντοπίσει. Αυτά τα
προβλήµατα προσπαθούµε σήµερα να τα διορθώσουµε. Και ιδιαίτερα, προσπαθούµε να διορθώσουµε ένα σύστηµα υγείας το
οποίο έτσι όπως ήταν δυστυχώς δοµηµένο, εξυπηρετούσε και
µία σειρά από οικονοµικά συµφέροντα. Ξοδεύαµε ως χώρα 25
δισεκατοµµύρια ευρώ για το κόστος υγείας και δυστυχώς, δεν
είχαµε αυτό το οποίο έπρεπε να έχει µία χώρα. Δηλαδή µία
υψηλή παροχή υπηρεσιών υγείας σε σχέση µε τα κόστη της.
Αυτά, λοιπόν, σήµερα ερχόµαστε και τα αλλάζουµε. Tα ανατρέπουµε µε πολύ συγκεκριµένες πολιτικές.
Μία δεύτερη πολύ µεγάλη πολιτική πέρα από την αναδιάταξη
στο χώρο της υγείας είναι η πολιτική που έχει να κάνει µε την
πρωτοβάθµια υγεία, όπου επιτέλους ο κάθε πολίτης µπορεί,
όπου κι αν είναι ασφαλισµένος, να επιλέγει το δικό του γιατρό.
Από 1ης Σεπτεµβρίου αυτή η µεγάλη τοµή, την οποία έχουµε
εφαρµόσει, ξεκινάει. Θα γίνει πράξη και θα αποτελεί πλέον µια
πραγµατικότητα. Και µέσα από εκεί θα µπορέσουµε να λύσουµε
µια σειρά από άλλα προβλήµατα, για να δούµε έτσι και µια επιπλέον φάση, πώς επιτέλους θα µπορεί µέσα από µία συνολική
πολιτική ο κάθε πολίτης να έχει αυτό το πολύτιµο αγαθό, το
οποίο, δυστυχώς σήµερα σε αρκετές περιπτώσεις το στερείται.
Δεν κλείνουµε τα µάτια, δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, αλλά προσπαθούµε πραγµατικά µε όλες µας τις δυνάµεις
να τα λύσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µε αριθµό 16534/185-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μαρίας Μίχου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής δια-
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φήµισης που κατευθύνεται στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης,
δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στην δεύτερη µε αριθµό 16367/16-5-2011 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού
υλικού στο χώρο της υγείας.
Στην ερώτηση του κ. Κιλτίδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης Ανεξάρτητος Βουλευτής Κιλκίς να πάρει το λόγο επί δίλεπτο για τη διατύπωση της
ερωτήσεώς του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, επί έντεκα και πλέον έτη ζω -µε την ιδιότητα
του Βουλευτή και ενίοτε και Υφυπουργού- τα δρώµενα στην πατρίδα µας, αλλά ιδίως τα υγειονοµικά. Ειλικρινά αφορµή αυτής
της ερωτήσεως στάθηκε γνώση –προσωπικά- γεγονότων, τα
οποία επαναλαµβανόµενα ήρθαν εις γνώση µου και τα έζησα ο
ίδιος. Έχει πολλά χρόνια. Δεν έκρυψα ποτέ και δεν θα το κάνω
τώρα που βρίσκοµαι µε αυτήν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου
Βουλευτή, τις παραλήψεις και τις εγκληµατικές αµέλειες που συνέβησαν και υπήρξαν συνέχεια από το 2005 και µετέπειτα.
Το θέµα, όµως, των διαγωνισµών, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά σε
αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, που παρακολουθούµε
τουλάχιστον από το 1998, ιδιαίτερα µετά το 2000, διαγωνισµοί
να παραµένουν ανοιχτοί, δηλαδή διαγωνισµοί που έπρεπε να
έχουν εκτελεστεί σε ένα έτος, άντε να υπάρξει διετία, να παραµένουν επί δέκα χρόνια µε τιµές προσαρµοσµένες κάθε φορά
κατά τον τιµάριθµο και τον πληθωρισµό, είναι απαράδεκτο και
είναι ποινικώς κολάσιµο.
Είµαι από αυτούς που πιστεύουν εδώ και πολλά χρόνια ότι
µετά από τους εξοπλισµούς, τα θέµατα της υγείας στον υγειονοµικό χώρο ήταν αυτά που οδήγησαν εν πολλοίς την πατρίδα µας
σε αυτήν την κατάντια. Η ευθύνη όλων µας είναι βαρύτατη.
Αλλά εδώ οι διαγωνισµοί, κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι κάτι το
αόριστο, δεν είναι µια ευθύνη την οποία καταγγέλλει κάποιος
Βουλευτής πάντοτε σε κάποιον Υπουργό. Υπάρχουν διαγωνισµοί
που είναι ανοιχτοί επί δώδεκα χρόνια και δεν ιδρώνει αυτί Υπουργού και φοβούµαι ότι δεν ιδρώνει και αυτί εισαγγελέως, γι’ αυτό
έκανα αυτήν την ερώτηση και θα επανέλθω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Κιλτίδη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης να πάρει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µάλλον από ό,τι καταλαβαίνω έχετε κάποιο
συγκεκριµένο θέµα να θίξετε, το οποίο όµως δεν µας θέσατε ξεκάθαρα για να το καταλάβουµε. Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, θα
απαντήσω στο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τις προµήθειες του
συστήµατος υγείας και θα περιµένω να ακούσω στη δευτερολογία σας αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριµένο.
Τώρα, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δεν διεξήχθησαν
από τους φορείς αρµοδιότητας της ΣΕΠΥ ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες, πλην από ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως λόγω
της καθυστέρησης εφαρµογής του «Προγράµµατος Προµηθειών
των Υπηρεσιών Υγείας έτος 2009». Στις 3-3-2010 εγκρίθηκε το
πρόγραµµα προµηθειών του 2010 συνολικού ύψους
2.500.000.000 ευρώ περίπου και µε αρχικό σχεδιασµό για διεξαγωγή δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός διαγωνισµών για όλους τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μπροστά σε αυτήν τη νέα κατάσταση, η νέα ολοµέλεια της
ΣΕΠΥ έθεσε ως άµεσο στόχο την επίσπευση υλοποίησης του
προγράµµατος προµηθειών του 2010. Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα προκηρύχτηκαν οι απαραίτητοι διαγωνισµοί από τους φορείς του Υπουργείου Υγείας, οµαλοποιώντας την προµήθεια των
νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων, τόσο σε υγειονοµικό και
λοιπά υλικά, όσο και µε την ανάθεση υπηρεσιών για την εύρυθµη
λειτουργία των νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων. Επιλύεται
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έτσι το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε τα προηγούµενα χρόνια
στους φορείς υγείας από την καθυστέρηση εφαρµογής του
«Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτος 2009»
και τη µη διεξαγωγή διαγωνισµών το διάστηµα εκείνο.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουµε ότι στις 30-6-2011 βρέθηκε στο
στάδιο ολοκλήρωσης το 78% του συνολικού αριθµού των προκηρυχθέντων διαγωνισµών των νοσοκοµείων, ενώ οι λοιποί διαγωνισµοί, που αφορούν στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας,
έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους.
Εποµένως, ήδη προκηρύχθηκαν και ολοκληρώνονται διαγωνισµοί του 2010, ενώ στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα
τεθεί σε εφαρµογή το «Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών
Υγείας του έτους 2011.»
Όσον αφορά, τώρα τις διατάξεις περί ανωτέρων τιµών, σας
γνωρίζουµε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τιµών, το οποίο θεσπίστηκε µε το ν.3846 στις 11-52010 και ήταν µια µεγάλη τοµή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του λοιπόν, επετεύχθη η ανάρτηση δεκαοκτώ χιλιάδων και πλέον
ειδών µε τις χαµηλότερες τιµές, µε νέα κωδικοποίηση και σύµφωνα µε τις διεθνείς ονοµατολογίες.
Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιµών επέφερε σηµαντικές
µειώσεις, στις τιµές των υλικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την
ποιότητά τους. Συνολικά, από την έναρξη της λειτουργίας του,
επήλθε µείωση τιµών περίπου στο 30%. Σε αρκετά είδη ξεπέρασε
και το 60%. Το γεγονός µάλιστα ότι το Παρατηρητήριο Τιµών
αποτελεί µέσο άντλησης πληροφόρησης για άλλους δηµόσιους
φορείς, ήτοι τα ιδιωτικά νοσοκοµεία και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, επέφερε πολλαπλάσια οφέλη στο ελληνικό δηµόσιο.
Επίσης, τα υλικά που περιλαµβάνονται στα ΦΕΚ, όπου καθόριζαν τις ανώτερες αποδιδόµενες τιµές, έχουν καταργηθεί. Ενώ,
για τα εν λόγω υλικά έχουν ήδη διενεργηθεί και ολοκληρωθεί διεθνείς ανοιχτοί διαγωνισµοί για τη σύναψη συµφωνίας διετούς
πλέον διάρκειας, επιτυγχάνοντας µειώσεις στο κατά µέσο όρο
50% των αντίστοιχων τιµών.
Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση που έχει να κάνει µε µας.
Τώρα περιµένω να δω τι ακριβώς εννοείτε και αν στην ερώτησή
σας αναφέρεσθε σε κάποια άλλη περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ, και ευχαριστώ ιδιαιτέρως που τηρείτε τους χρόνους.
Ως εκ τούτου και τον κ. Κιλτίδη ο οποίος εντός τρίλεπτου θα
αναπτύξει τώρα την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας σαν
σχήµα λόγου στον κύριο Υφυπουργό έχω να του πω ότι τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια προσπαθώ να επιταχύνω αυτές τις διαδικασίες µε τις παρεµβάσεις µου και προφανώς είµαι από αυτούς
που ζητούν πάση θυσία να χυθεί άπλετο φως για το τι έγινε κατά
το παρελθόν, για τους ανοιχτούς διαγωνισµούς που επί σειρά
ετών, δυστυχώς, τους κατήγγειλα ως αντιπολιτευόµενος Βουλευτής το 2002 και επανήλθα και το 2005 και το 2006 και το 2009
και το 2010.
Αυτά για όσους µας ακούν και πρέπει να παρέµβουν, γιατί οι
ευθύνες δεν είναι αόριστες ή γενικευµένες στο πολιτικό σύστηµα
και τάχα οι τριακόσιοι φταίνε για όλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι
συγκεκριµένες, είναι επιµερισµένες και πρέπει να καταλογιστούν
για να τελειώνουµε µε αυτό το παραµύθι.
Τώρα, εδώ και πολύ καιρό και συνάδελφοι της Συµπολίτευσης
και εγώ ιδιαίτερα, είχα µια πικρή εµπειρία µε εργοστάσιο χειρουργικών ραµµάτων στην περιοχή µου. Αυτός ο κατασκευαστής
ήταν η αιτία που τιµωρήθηκε η χώρα µας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και επεβλήθησαν πρόστιµα για αθέµιτο ανταγωνισµό, το
ίδιο συµβαίνει, δυστυχώς, και µε εταιρεία επιδεσµικού και ορθοπεδικού υλικού.
Ο άνθρωπος έχει δώσει και έχει στείλει και στον Υπουργό
Υγείας -έγιναν επισκέψεις και αρµοδίων στελεχών και στον
Υπουργό Εργασίας- τιµοκατάλογο κατά το Παρατηρητήριο το
οποίο αναφέρετε, όπου οι τιµές του είναι της τάξεως του 1/5 και
κάτω και δυστυχώς, δεν βλέπει διαγωνισµούς για να συµµετάσχει.
Και επειδή, όταν έρχονται οι καταγγελίες σε εµάς τους πολιτικούς, πρέπει πάση θυσία να τις φέρουµε στην εκτελεστική εξουσία, γι’ αυτό και σας τις κάνω γνωστές. Εάν έχετε συγκεκριµένες
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απαντήσεις στο µέλλον, θα δεχθώ και προφορικά εξηγήσεις,
γιατί το θέµα είναι µείζον, έχει ταλανίσει τη Μακεδονία γενικότερα. Έχει πλέον ευτελιστεί ο πολιτικός κόσµος, διότι τελικώς
κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, και απειλείται η ζωή του δηµόσια. Έχει γίνει γνωστό σε πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες και δεν ιδρώνει κανενός το αφτί. Αυτού του είδους τα
πράγµατα, µετά από όσα έχουν συµβεί κατά το παρελθόν, αντιλαµβάνεστε ότι έχουν λογαριθµικό πολλαπλασιαστή και πρέπει
πάση θυσία να αντιδράσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Επειδή αρέσκεσθε συνεχώς να προσµετράτε το όποιο αποτέλεσµα µε τη σµίκρυνση του κόστους, θέλω να σας πω ότι δεν
έχετε το βασικό κανόνα, που τον έχω πει πολλές φορές στο φίλο
Υπουργό. Δεν αντιλαµβάνεστε το βαθµό δυσφορίας της κοινωνίας, κύριε Υφυπουργέ. Αναπνευστήρες που δεν έχουν ανταλλακτικό και πλένονται για να χρησιµοποιηθούν, καθώς και πολλά
άλλα -τα οποία δεν είναι κουτσοµπολιά ή δηµιουργήµατα των δηµοσιογράφων, όπως το να στέλνονται οι πολίτες να προµηθευτούν φάρµακα, ουροσυλλέκτες και ουροκαθετήρες- τα συναντάµε στην καθηµερινότητά µας. Γι’ αυτό πρέπει πάση θυσία οι παρεµβάσεις να είναι εύστοχες και όχι µόνο κατά τη σµίκρυνση του
κόστους, διότι ο βαθµός δυσφορίας είναι αυτός τον οποίο πρέπει
να µετράτε, εάν θέλετε να είστε υπερήφανοι ότι φέρατε ένα αποτέλεσµα όπως έπρεπε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχήν, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που
έχει να κάνει µε το ότι υπάρχουν και ευθύνες και ότι αυτές δεν
µπορούν να γενικεύονται, νοµίζω ότι σε αυτήν την Αίθουσα, αυτό
πια πρέπει να αποτελεί το µόνιµο εµβατήριο. Εκείνο που παρακολουθήσαµε τις προηγούµενες εποχές, σε µια προσπάθεια να
µπορέσουµε να συγκαλύψουµε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς
πραγµατεύονταν δίπλα µας στην πολιτική και η στάση την οποία
κρατήσαµε τα προηγούµενα χρόνια έχουν ως αποτέλεσµα να
µας πάρει σήµερα όλους η µπάλα και να έρχεται µια κοινωνία, η
οποία να κρίνει και να ισοπεδώνει, έχοντας φυσικά τα δίκαιά της,
γιατί δεν µπορέσαµε να κάνουµε ένα πολύ απλό πράγµα, δηλαδή
αυτό που είπατε, κύριε συνάδελφε, να εξατοµικεύσουµε την ευθύνη. Δεν φταίει το κόµµα, φταίει αυτός. Όταν µπορέσουµε σε
αυτό το Κοινοβούλιο να το δείξουµε, τότε επιτέλους θα µπορέσει
η ελληνική κοινωνία να µας εµπιστευθεί ξανά. Νοµίζω ότι είµαστε
ακριβώς σε αυτό το σηµείο, που µπορεί να σταµατήσει η πολιτική
της συγκάλυψης γενικότερα, γιατί κάποιος κάθισε δίπλα µας σε
κάποια έδρανα ή γιατί σε κάποιον δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσει πολιτικές και να µπορέσει να κλέψει τον πλούτο του ελληνικού λαού. Αυτά ανήκουν στις σελίδες του παρελθόντος και ο
πολιτικός κόσµος πια είναι σε µια λογική υπεράσπισης νέων
αξιών και αρχών, για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να δώσουµε
απάντηση στα προβλήµατα.
Έρχοµαι στα επιµέρους θέµατα. Είναι αλήθεια ότι τα προηγούµενα χρόνια γινόταν ένα τεράστιο πάρτι στο χώρο της υγείας.
Στις προµήθειες µάλιστα γινόταν κάτι το οποίο, πραγµατικά, δεν
µπορεί κανείς να περιγράψει εύκολα. Θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγµα, το οποίο ζήσαµε στις 28 Ιουλίου, πριν από
λίγες ηµέρες. Υπήρξε µια ηλεκτρονική δηµοπράτηση. Πρώτη
φορά το ελληνικό κράτος κάνει ηλεκτρονική δηµοπράτηση, για
να προµηθευτεί µια ουσία σε τρία νοσοκοµεία της Αττικής. Ξεκίνησε η δηµοπρασία από το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ και έφτασε
στις 222.000, παρακαλώ! Ακολουθούν το επόµενο διάστηµα διαγωνισµοί κόστους περίπου 800 εκατοµµυρίων ευρώ µε ηλεκτρονικό τρόπο. Εάν µιλάµε για µια τέτοια αναλογία σε µείωση
ποσών, αντιλαµβάνεστε ποιο ήταν το µέγεθος µιας πραγµατικότητας την οποία βιώναµε την προηγούµενη περίοδο.
Αναφέρατε παραδείγµατα κάποιων εταιρειών, οι οποίες σε
σχέση µε το Παρατηρητήριο Τιµών έχουν πολύ χαµηλότερες
τιµές, της τάξης του 1/5. Το έχουµε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
Είναι αλήθεια ότι για εµάς το Παρατηρητήριο Τιµών αποτελεί σήµερα ένα εργαλείο πάνω στο οποίο ουσιαστικά παράγουµε πολιτική. Και µας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά όπου διαπιστώ-
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νουµε τέτοιες περιπτώσεις, το Παρατηρητήριο Τιµών πραγµατικά δεν αποτελεί για εµάς εκείνο το στοιχείο το οποίο θα λάβουµε υπ’ όψιν για τις τιµές. Άρα, λοιπόν, είµαστε στη φάση που
προσπαθούµε να διορθώσουµε όλα αυτά τα προβλήµατα, για να
µπορέσουµε στη συνέχεια να δώσουµε σχετικές απαντήσεις.
Όσον αφορά το εξειδικευµένο κοµµάτι, κύριε συνάδελφε, το
οποίο δεν αναφέρατε στην Αίθουσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ
να µας δώσετε ό,τι στοιχεία έχετε ακριβώς, για να µπορέσουµε
να εξετάσουµε αυτήν την υπόθεση και να δούµε τελικά εάν υπάρχουν ευθύνες για κάποια θέµατα και να τις αποδώσουµε. Είµαστε
σε µια εποχή που δεν µπορεί κανείς από εµάς να συγκαλύπτει τίποτα και σε ό,τι µας αφορά είµαστε αποφασισµένοι να συγκρουστούµε µε τον οποιονδήποτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 16308/16.5.2011
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του
κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση των
Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας.
Στην ερώτηση του κ. Δαβάκη θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας
της Νέας Δηµοκρατίας, να διατυπώσει επί δίλεπτον την ερώτησή
του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή κοινοβουλευτική παρέµβασή µας οφείλεται σε µια
µη απαντηθείσα ερώτηση από το παρελθόν από το Υπουργείο
Παιδείας, µια ερώτηση η οποία µας οδηγεί στο να γίνει αυτή η
συζήτηση σήµερα µε τη διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριε Πρόεδρε, αυτήν τη στιγµή αποκτά µια διαρκή επικαιρότητα η παρουσία αυτού του κτηρίου στο κέντρο της Σπάρτης,
ενός κτηρίου που κατασκευάστηκε επί Βαυαρών το 1837, χρησιµοποιήθηκε ως διοικητήριο στην περιοχή της Λακωνίας, στη
Σπάρτη και µετά, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, υπήρξε το Πρωτοδικείο της Σπάρτης. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο δηµόσιο κτήριο
της χώρας, ένα κτήριο που έχει τη δική του ιστορία, τα δικά του
χαρακτηριστικά και περικλείει το κέλυφός του αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά, αλλά ιστορικά κυρίως όλο αυτό το οποίο συνθέτει το
ιστορικό, δικαστηριακό, διοικητικό παρελθόν αυτού του τόπου,
της Λακωνίας.
Μέχρι σήµερα αυτό το κτήριο όποιος επισκέπτης και αν έρθει
µπορεί να το φωτογραφήσει, γιατί, πέραν των αρχιτεκτονικών
µελών και χαρακτηριστικών τα οποία έχει, είναι και ένα µνηµείο
αδιαφορίας του νεότερου ελληνικού κράτους, ενός κράτους το
οποίο δυο αιώνες µετά βρίσκεται σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται και την γνωρίζουµε όλοι, ένα κράτος το οποίο δείχνει την περιφρόνησή του σε αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, δηµιουργήµατα, τα οποία παλαιότερα η χώρα µας είχε και διέθετε.
Σήµερα, λοιπόν, έρχοµαι µε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση να
ζητήσω την επίσπευση των διαδικασιών, οι οποίες θα έπρεπε να
είναι µε πιο εργώδεις ρυθµούς, ούτως ώστε αυτή η µελέτη που
ήδη έχει ολοκληρωθεί, απ’ ό,τι πληροφορούµαι, να προχωρήσει
και να δηµοπρατηθεί. Πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι αυτήν τη
στιγµή είµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο, ούτως ώστε να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση που όλοι προσδοκούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κ. Άννα Διαµαντοπούλου έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια
ότι δεν είναι µόνο η σηµασία του κτηρίου από αρχιτεκτονική και
ιστορική πλευρά για τη Σπάρτη, αλλά είναι σηµαντικός και ο
ρόλος που επιτελεί η Υπηρεσία Γενικών Αρχείων στη Σπάρτη,
γιατί πρέπει να οµολογήσω ότι η Υπηρεσία Ιστορικών Αρχείων
της Λακωνίας είναι µια από τις καλύτερες στην Ελλάδα, µε πολύ
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ενδιαφέρον υλικό, το οποίο ξεκινά από το 1842, αφορά τη διοίκηση της χώρας, τα διοικητικά έγγραφα, αλλά και όλα τα σχολεία
της περιοχής από το 1842. Εποµένως, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
υλικό, είναι µια πολύ σηµαντική πολιτική.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτής της ερώτησης να σας πω και
να ενηµερώσω και τη Βουλή ότι γίνεται µια πολύ σοβαρή δουλειά
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου έχουµε σχεδόν ψηφιοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος του υλικού και δίδεται ανοικτά πλέον
στο κοινό. Δηλαδή, µπορεί ο οποιοσδήποτε να µπει στα Αρχεία
του Κράτους. Έχουν ανοίξει στο κοινό, τα αρχεία όλων των περιοχών της χώρας -µετά την απόφαση του συνεδρίου που κάναµε φέτος το Γενάρη- δεν υπάρχουν πια µυστικά αρχεία.
Ετοιµάζεται µια σειρά δράσεων που αφορούν τον ψηφιακό χώρο,
όπου αυτά τα ψηφιακά αρχεία συνδέονται και µε τις βιβλιοθήκες
και µε τα σχολεία, για να αρχίσουν τα παιδιά στα φετινά projects
που θα κάνουν από την Α’ λυκείου να έχουν πρόσβαση και να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω σε αυτήν την πολύ σηµαντική υπόθεση της ιστορίας των Αρχείων του Κράτους.
Ιδιαιτέρως, σε ό,τι αφορά την ερώτηση που κάνατε, θα ήθελα
να πω ότι οι διαδικασίες έγιναν µε σχετικά γρήγορους ρυθµούς
για το ελληνικό δηµόσιο. Όπως ξέρετε, ολοκληρώθηκε η µελέτη.
Πέρασε από το Υπουργείο Πολιτισµού και επρόκειτο να παρθεί
η απόφαση του τεχνικού συµβουλίου στις 28 Ιουλίου, δηλαδή
πριν από δυο ηµέρες. Όµως, και εγώ ενηµερώθηκα σήµερα ότι
δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση λόγω απουσίας κάποιων µελών.
Επειδή δεν γίνεται να αναβάλλουµε τα γεγονότα από µήνα σε
µήνα, λόγω απουσίας, θα το κοιτάξω και η ίδια προσωπικά, ώστε
να µπορέσουµε πριν από το τέλος του καλοκαιριού να υπάρχει
απόφαση του τεχνικού συµβουλίου, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
Πρέπει να σας πω ότι και σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική περίοδο υπάρχει ο προϋπολογισµός των 130.000 ευρώ, ώστε να
ξεκινήσουν αµέσως οι εργασίες, για να προχωρήσουµε σε ένα
έργο, το οποίο, πραγµατικά, είναι σηµαντικό για τη Σπάρτη αλλά
και για την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):
Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αθανάσιος
Δαβάκης έχει το λόγο επί τρίλεπτο για την ανάπτυξη της ερωτήσεως του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάπτυξη της ερωτήσεως, µετά από αυτά τα οποία είπε η
κυρία Υπουργός, δεν θα είναι µακρά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να
επιστήσω, είναι να προχωρήσει µε τους εργώδεις ρυθµούς που
προανέφερα, η όλη διαδικασία, δεδοµένου ότι όπως πολύ σωστά
είπατε, κυρία Υπουργέ, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και ιδιαίτερα το παράρτηµα του Νοµού Λακωνίας έχει µια πάρα πολύ σηµαντική συνεισφορά και στην αρχαιακή ιστορία του τόπου και
στη γενικότερη ιστορία των εγγράφων αλλά και τη γενικότερη
αυτή καθ’ αυτή ιστορία και νοµίζω ότι κατά τούτο, θα πρέπει επιτέλους το κέλυφος του παλαιού Πρωτοδικείου της Σπάρτης,
αυτό το κοµψοτέχνηµα το οποίο φθίνει, θα έλεγα, εξαιτίας διαφόρων ευθυνών -αλλά αυτό είναι µια άλλη υπόθεση- να στεγάσει
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Για να καταλάβουµε το τι λέµε, θέλω να πω ότι η σηµερινή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στεγάζει το αρχειακό
της υλικό σε πέντε διαφορετικά σηµεία της πόλης, στοιχίζοντας
περίπου στο κράτος περισσότερα από 3.000 µε 4000 ευρώ το
µήνα!
Θα έλεγα, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, µια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση, την προκάτοχο κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ιδιαίτερα πρέπει να κάνουµε
µνεία σε αυτό από την τότε Υπουργό την προκάτοχό σας την κ.
Μαριέττα Γιαννάκου το 2005, να τελεσφορήσει επί της υπουργίας σας.
Νοµίζω ότι τέτοια αρχιτεκτονικά θαυµάσια έργα, όπως είναι
αυτό του παλαιού Πρωτοδικείου της Σπάρτης, πρέπει επιτέλους
να βρουν την αρχική τους µορφή, µε σεβασµό και στην αρχιτεκτονική ιστορία και σε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν αυτό το
οποίο λέµε ιστορία του τόπου. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους θα
έλεγα και µε τη δική σας επίβλεψη, των οποίων είστε και αρµοδία
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Υπουργός, πρέπει επιτέλους να στεγαστούν εκεί, όπως προείπα,
και πρέπει αυτά τα µέλη τα οποία δεν ήταν στο συµβούλιο προ
ηµερών –προ δύο ηµερών από ό,τι είπατε- επιτέλους να καταλάβουν ότι ορισµένοι ρυθµοί πρέπει να ξεκινήσουν.
Κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί,
ήδη έχει δεσµευτεί 1,5 εκατοµµύριο από την προηγούµενη κυβέρνηση γι’ αυτό το έργο. Δεν ξέρω τώρα τα ποσά πώς κυµαίνονται, πώς διαµορφώνονται οι προϋπολογισµοί εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης, η οποία µαστίζει τη χώρα, αλλά θα ήθελα
στην απάντησή σας να είχα –γιατί µιλήσατε για 130.000, δεκτές
οι 130.000, αλλά όπως αντιλαµβάνεστε, µε 130.000 δεν µπορεί
να ολοκληρωθεί µιας τέτοιας εκτάσεως και µορφής έργο- µια
άποψη γι’ αυτό το 1,5 εκατοµµύριο, το οποίο ήτο ήδη δεσµευµένο επί υπουργίας της κ. Γιαννάκου για το συγκεκριµένο έργο
και θα έλεγα ότι δεν άκουσα κάποια αναφορά σχετική, διότι όπως
γνωρίζουµε όλοι χρειάζονται τα χρήµατα για να τελεσφορήσει
οποιαδήποτε ιδέα ή οποιαδήποτε πολιτική επιλογή.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να είχα τη θέση σας και θα έλεγα
ότι γεννά µια σχετική ικανοποίηση η άποψη ότι προχωρά επιτέλους αυτή η υπόθεση που λέγεται αναβάθµιση, ανακαίνιση του
παλαιού Πρωτοδικείου της Σπάρτης, ούτως ώστε όλοι µας να
δούµε επιτέλους πώς η Ελλάδα του προπερασµένου αιώνα συνέθετε και έφτιαχνε κτήρια, τα οποία αποτελούν για την ιστορία
της Σπάρτης µια τριλογία. Είναι το παλαιό διοικητήριο, το Πρωτοδικείο της Σπάρτης, είναι το Δηµαρχείο της πόλης και το παλαιό Μουσείο της Σπάρτης.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό για τη σηµερινή πολιτική ηγεσία για να προχωρήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρ’ ότι Λάκων και υποσχεθείς λακωνικότητα δεν το τηρήσατε, µιλήσατε και είκοσι έξι
δευτερόλεπτα περισσότερο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Μέσα στο πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, δεν το σχολιάζω αυστηρά.
Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κ. Άννα Διαµαντοπούλου έχει το λόγο για να δώσει τις απαντήσεις.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, το 1,5 εκατοµµύριο το οποίο δεσµεύτηκε το 2006, καταλαβαίνετε ότι δεν
µπορεί να πηγαίνει από προϋπολογισµό σε προϋπολογισµό, όταν
µια σειρά από διαδικασίες και δράσεις, οι οποίες είχαν προαναγγελθεί, δεν είχαν γίνει.
Εν πάση περιπτώσει, γι’ αυτό και έκανα πολύ συγκεκριµένη
αναφορά, η πρόθεσή µας είναι µε την ολοκλήρωση της απόφασης του τεχνικού συµβουλίου να υπάρξει η πρώτη απορρόφηση
µέσα στο 2011 και θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για τον προϋπολογισµό του 2012, θεωρώντας ότι και σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο είναι προτεραιότητα ένα έργο µε αυτά τα χαρακτηριστικά,
αρχιτεκτονικά αλλά και επί της ουσίας της ιστορίας.
Αν και εκ Μακεδονίας υπήρξα λακωνικότατη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το αποδέχοµαι και ευχαριστώ θερµά, κυρία Υπουργέ, όπως και το συνάδελφο τον κ.
Δαβάκη.
Διεκπεραιώθηκε σύντοµα και επί της ουσίας νοµίζω ικανοποιητικά µε καλά νέα που έφερε η κυρία Υπουργός.
Εισερχόµεθα τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 11535/17.2.2011
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε έκνοµη παραµονή
καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Στην ερώτηση του κ. Πολατίδη θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
Παρακαλείται ο κ. Ηλίας Πολατίδης Βουλευτής Σερρών του
ΛΑΟΣ να διατυπώσει επί δίλεπτο την ερώτησή του.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το 1994 ελήφθη µια παράνοµη απόφαση, όπως έχει κριθεί
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από το 1996. Ήδη µε απόφαση του 1996 –απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας- τοποθετήθηκε στη θέση του καθηγητή, ο
γνωστός για τις ανθελληνικές του απόψεις και σοροσιανές απόψεις, κ. Λιάκος, γνωστός και µη εξαιρετέος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι
όταν αυτού του τύπου οι άνθρωποι πρέπει να κατακτήσουν ορισµένες καθηγητικές έδρες, δεν ισχύουν ούτε νόµοι ούτε συµβούλια επικρατείας ούτε άρθρα του Συντάγµατος, αρκεί να
επιτευχθεί ο στόχος αυτός της υποταγής της Ελλάδας στη νέα
τάξη πραγµάτων.
Αυτό έγινε και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δηµοκρατίας και συνεχίστηκε και επί ΠΑΣΟΚ -περίπου πάµε στα δεκαεπτά χρόνιααυτή η παρανοµία. Υπέβαλα στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 ερώτηση προς το Υπουργείο σας ζητώντας στοιχεία. Εκεί εδέησε να
απαντήσει το Υπουργείο σας στις 12 Μαρτίου του 2010 ότι αναµένει στοιχεία από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μετά από διαδοχικές οχλήσεις προς το Υπουργείο σας και κατόπιν υποδείξεως
υπηρεσιακών παραγόντων, επανήλθε µε νέα ερώτηση, διότι δεν
υπήρχε απάντηση στις 7-6-2010. Στις 28-6-2010 ξανά δεν υπήρξε
απάντηση. Στις 17-2-2011 δεν υπήρξε απάντηση. Έχει περάσει
ενάµισης χρόνος από τότε που αναµένετε στοιχεία από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Προφανώς υπάρχει κάποια παρανοµία, η
οποία συγκαλύπτεται. Δεν αισθάνεστε εσείς τουλάχιστον να
απαντήσετε στο Βουλευτή; Για ποια δηµοκρατία, για ποιον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για ποια δικαιοσύνη κυρίως µπορούµε
να µιλάµε, όταν γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας
τις τυπικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες; Ενάµιση χρόνο µετά,
µετά από τη δική σας απάντηση, δεν κάνετε τίποτα για να λάβετε
τα στοιχεία και να τα αποστείλετε να γίνουν γνωστά. Ή κάτι άλλο
κρύβετε, το οποίο θέλουµε να µας εξηγήσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κυρία Άννα Διαµαντοπούλου έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την ερώτηση του κ. Πολατίδη θα ήθελα να κάνω
µια τοποθέτηση, ως Υπουργός Παιδείας, για την κατάσταση που
επικρατεί σε αυτόν το χώρο αντιπαλότητας που προκύπτει πολλές φορές µεταξύ των καθηγητών µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες εκλεκτορικών διαδικασιών, οι οποίες είναι λαβυρινθώδεις και οι οποίες οδηγούν συνεχώς στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Προφανώς, για να µιλήσω ως Υπουργός πρέπει να λάβω υπ’
όψιν µου και τα χαρακτηριστικά του δικαίου και της νοµικής επιστήµης και των απαντήσεων που έχουν έρθει από όλα τα συντεταγµένα όργανα.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για µια υπόθεση
δεκαεπτά χρόνων. Δεκαεπτά χρόνια ένας καθηγητής ο οποίος
είναι από τις σηµαντικές προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης, ένας καθηγητής µε κύρος και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και του οποίου η εκλογή ακολουθείται από
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, από τη δικαιοσύνη,
από τα όργανα του πανεπιστηµίου. Ξανά στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ξανά στα όργανα του πανεπιστήµιου. Μια διαδικασία
η οποία δεν έχει τέλος.
Κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Παιδείας –και σας το λέω
πλέον κατηγορηµατικά µε την εισήγηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που είναι στο Υπουργείο- δεν µπορεί θεσµικά να
έχει παρέµβαση. Το Υπουργείο έχει την εποπτεία των διαδικασιών. Δεν µπορεί να παρέµβει στο αυτοδιοίκητο. Υπάρχουν εξαιρετικά αντικρουόµενες απόψεις. Υπάρχουν αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνουν το µεν ή το δε. Νοµίζω ότι η απάντηση είναι ο νέος νόµος για την τριτοβάθµια όπου
πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε και να κάνουµε όσο γίνεται πιο
ασφαλές και λιγότερο γραφειοκρατικό όλο το πλαίσιο της επιλογής και εκλογής των καθηγητών, ώστε να µη χάνονται σπουδαίοι επιστήµονες είτε µαχόµενοι είτε αντιµαχόµενοι λεπτοµερειών και τυπικών διαδικασιών, γιατί όλα αυτά που συζητάµε
είναι µια τυπική διαδικασία. Έχουµε οµόφωνη εκλογή καθηγητή
και υπάρχει έλλειψη µιας υπογραφής στο εισηγητικό σηµείωµα
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της δεύτερης εκλογής του. Απ’ αυτό ξεκινάει η διαδικασία και
φτάνει δεκαεπτά χρόνια ένας εξαιρετικός καθηγητής να χάνει
ακαδηµαϊκό κεφάλαιο µέσα στις διαδικασίες των οργάνων της
διοίκησης και της δικαιοσύνης.
Θεωρώ, λοιπόν -και σας το λέω ξανά- ότι το Υπουργείο δεν
έχει αυτήν τη στιγµή άλλη δυνατότητα θεσµικής παρέµβασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας
Πολατίδης Βουλευτής Σερρών του ΛΑΟΣ.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, και κάνατε προσπάθεια
–δεν ξέρω αν είστε φίλαθλος, αλλά επιτρέψτε µου να το χαρακτηρίσω έτσι- να ρίξετε την µπάλα στην εξέδρα και να µην απαντήσετε σε αυτά που σας ρώτησα.
Πρώτον, για την αξία του κ. Λιάκου µπορούµε να έχουµε και
εµείς άποψη. Έχετε εσείς τη δική σας άποψη. Εξ όσων γνωρίζω,
ιστορικός δεν είστε. Άρα, έχετε µια πολιτική άποψη και δικαίωµά
σας να την έχετε. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τυπικοί λόγοι. Δεν
πήρε απόφαση το Συµβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους αλλά για ουσιαστικούς. Από πότε όµως, η πολιτική ηγεσία
έχει δικαίωµα να κρίνει εάν καλώς ή κακώς έκρινε το Συµβούλιο
της Επικρατείας και αναλόγως να εφαρµόζει το νόµο;
Δεύτερον, σας ρώτησα µέσα στις πολλές ερωτήσεις που σας
έχω κάνει -και θα έπρεπε να τις δείτε ή να τις µελετήσουν κάποιοι
σύµβουλοί σας- πόσα χρήµατα δόθηκαν παρανόµως στο κ. Λιάκο
εκτός από τα υπόλοιπα που παίρνει από εδώ και από εκεί, ποιοι
πήραν την απόφαση, ποιοι αµέλησαν να την εφαρµόσουν διότι
έχουν ποινικές ευθύνες. Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος
5 του Συντάγµατος, η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τώρα εσείς έρχεστε και λέτε ότι εάν είναι κάτι που κρίνετε
εσείς πολιτικά ότι είναι τυπικό, ότι στηρίζεται σε µια υπογραφή,
δεν έχει δικαίωµα να τηρήσει το Σύνταγµα η διοίκηση του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αυτό µας λέτε; Για να το καταλάβουµε και
εµείς.
Είναι ένα θέµα ουσιαστικό. Σας το είπα και ξεφεύγετε. Υπάρχουν στον τοµέα της ιστορίας και στην προσπάθεια να µπει η νέα
τάξη πραγµάτων και η παγκοσµιοποίηση στα πανεπιστήµια ορισµένοι άνθρωποι, αυτοί που ανέλαβαν το τετράτοµο έργο για την
κοινή βαλκανική ιστορία. Είναι γνωστοί και µη εξαιρετέοι. Δεν
είναι τυχαίο ότι δικηγόρο στην πρώτη δίκη στο Συµβούλιο της
Επικρατείας είχε τον επίσης γνωστό και µη εξαιρετέο κ. Αλεβιζάτο, ο οποίος µετά την έκδοση της αποφάσεως δήλωσε «Μη
στεναχωρείσθε. Αυτή η απόφαση δεν πρόκειται να εφαρµοστεί».
Και δεν την εφήρµοσε ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και έρχεστε πάλι εσείς να καλύψετε αυτές τις παρανοµίες. Υπάρχουν παρανοµίες τις οποίες
καλύπτετε.
Δεν έχετε δικαίωµα εσείς ως Κυβέρνηση, ως εκτελεστική εξουσία, να κρίνετε τις δικαστικές αποφάσεις. Έχετε τουλάχιστον την
υποχρέωση να κάνετε αυτό που πρέπει από τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο και να δώσετε τα ονόµατα αυτών που παρανόµησαν για
να κρατήσουν το Λιάκο καθηγητή όλα αυτά τα χρόνια στο πανεπιστήµιο και να πείτε πόσα χρήµατα έχει παρανόµως εισπράξει.
Αυτά µπορείτε να τα δώσετε αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν
τα δίνετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Άννα
Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δύο σχόλια θα κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο. Κύριε Πολατίδη, και εσείς και εγώ δεν θα κρίνουµε
εδώ µέσα το περιεχόµενο του έργου ενός επιστήµονα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εγώ δεν κρίνω….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Πολατίδη, δεν σας διέκοψε η κυρία Υπουργός.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Το δεύτερο είναι ότι εάν αρχίσω
να διαβάζω τους τόµους των αποφάσεων του Συµβουλίου της
Επικρατείας, των συγκλήτων, των δικαστικών αποφάσεων κοκ,
θα δείτε ότι πολύ δύσκολα µπορεί κάποιος να καταλήξει σε κά-
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ποιο συµπέρασµα.
Όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία είπατε και στα οποία έχετε
δίκιο, µόλις θα έχουµε την απάντηση από το Πανεπιστήµιο Αθηνών για τις συγκεκριµένες ερωτήσεις που είπατε….
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ενάµισης χρόνος πέρασε.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πολατίδη, δεν έχω τη δυνατότητα να πάω µε περίστροφο να πάρω τις απαντήσεις. Έχω
ζητήσει τις απαντήσεις, τις έχω ξαναζητήσει. Μόλις µου έρθουν
οι απαντήσεις -υπάρχει το αυτοδιοίκητο, τα πανεπιστήµια λειτουργούν µε τον τρόπο που επιλέγουν- θα σας τις καταθέσω,
γιατί είναι πολύ συγκεκριµένες και αφορούν οικονοµικά στοιχεία
και συγκεκριµένα στοιχεία προσώπων που στελέχωναν συγκεκριµένα εκλεκτορικά σώµατα. Είναι στοιχεία της διοίκησης. Μόλις
τα έχω, θα σας τα καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 18028/15-6-2011 ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την χορήγηση δυνατότητας
στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό τους περιφέρεια ανεξάρτητα του
τόπου διαµονής.
Στην ερώτηση του κ. Γαληνού θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
Ο Βουλευτής Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σπυρίδων Γαληνός έχει το λόγο για δύο λεπτά για να διατυπώσει την ερώτησή
του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κυρία Υπουργέ, τολµώ να πω ότι αποτελεί σοβαρή σχεδιαστική αστοχία εκ µέρους του Υπουργείου
σας το γεγονός ότι τα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών µπορούν να κάνουν χρήση µόνο µιας περιφέρειας ως ειδική κατηγορία κατά την κατάθεση του µηχανογραφικού και
αυτή είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους.
Αυτό αποτελεί σχεδιαστική αστοχία, γιατί όσον αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιορίζει την επιλογή των παιδιών στις
ειδικεύσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αποκλείοντάς έτσι τα
παιδιά που ακολούθησαν τη θετική κατεύθυνση από το να επωφεληθούν του µέτρου. Δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι η περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου είναι νησιωτική και ένα παιδί πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, εάν φοιτήσει σε τµήµα του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου που βρίσκεται σε άλλο νησί από τον τόπο κατοικίας του,
έχει κόστος φοίτησης αντίστοιχο ή και µεγαλύτερο από το να
φοιτούσε στην Αθήνα.
Κύρια Υπουργέ, είναι κρίµα σε µια τόσο άσχηµη οικονοµική
συγκυρία να επιβαρύνουµε τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους µε το βάρος µιας καταφανούς σχεδιαστικής αστοχίας, που
γι’ αυτούς αποτελεί αναίτια αδικία. Πρέπει να δοθεί το δικαίωµα
στα παιδιά πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών που έχουν µόνιµη κατοικία σε νησί, να επιλέγουν στο µηχανογραφικό τους ως
ειδική κατηγορία περιφέρεια ανεξάρτητη από τη µόνιµη κατοικία
τους. Γι’ αυτό και σας έθεσα το ερώτηµα που αποτελεί παράλληλα ερώτηµα όλων των νησιωτών Βουλευτών ανεξάρτητα από
κόµµατα: Τι θα πράξετε ώστε να µπορούν τα παιδιά των πολυτέκνων και των τριτέκνων οικογενειών να δηλώνουν ως ειδική κατηγορία περιφέρεια διαφορετική από τον τόπο κατοικίας τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα,
µε την αφορµή της ερώτησης του κ. Γαληνού –και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτό- να διευκρινίσω κάτι που γίνεται φέτος για
πρώτη φορά και υπάρχουν αρκετές παρεξηγήσεις. Το ερώτηµα
είναι: Υπάρχει µια πρόνοια από την πολιτεία ειδική για τα παιδιά
των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που περνούν στο πανεπιστήµιο; Η απάντηση είναι ότι υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή µια
κατ’ εξαίρεση δυνατότητα των παιδιών αυτών των οικογενειών
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να βρίσκονται κοντά στην οικογένειά τους.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συµµετέχει ένα παιδί σε
αυτά τα ειδικά προνόµια, στις ειδικές κατηγορίες; Πρώτον, η οικογένεια να έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ και για κάθε παιδί, πέρα
από το δεύτερο, συν 10.000 ευρώ. Δηλαδή, µια τρίτεκνη οικογένεια πρέπει να έχει εισόδηµα 70.000 ευρώ ή µια πολύτεκνη
80.000 ευρώ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι σχεδόν η πλειοψηφία των
πολυτέκνων και των τριτέκνων συµµετέχουν σ’ αυτήν τη δυνατότητα.
Τι είναι αυτή η δυνατότητα; Γιατί αποφασίζουµε να υπάρχει ειδική κατηγορία; Αποφασίζουµε, για να µπορούν τα παιδιά αυτά
να µένουν στο σπίτι τους. Δηλαδή, να µη χρειάζεται η τρίτεκνη ή
η πολύτεκνη οικογένεια να έχει το ένα παιδί στη µία πόλη και το
άλλο παιδί στην άλλη πόλη. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που στη
συγκεκριµένη πόλη δεν υπάρχει πανεπιστήµιο; Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου και αν περάσει το παιδί, θα είναι εκτός σπιτιού.
Δηλαδή είτε περάσει στη Θράκη είτε περάσει στη Θεσσαλονίκη
είτε περάσει στην Αθήνα, θα είναι εκτός σπιτιού. Άρα, πραγµατικά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Βεβαίως, στο παρελθόν υπήρχε
όλη αυτή η δυνατότητα. Μπορούσε ένα παιδί να επιλέξει την περιφέρεια της Αθήνας είτε έµενε στο Αιγαίο είτε έµενε στη Λαµία
είτε έµενε στην Τρίπολη. Μα, αυτό δεν εξυπηρετεί το σκοπό τού
να είναι το παιδί στην οικογένειά του.
Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση που έχει αδελφό ή αδελφή σε
άλλο πανεπιστήµιο; Σε αυτήν την περίπτωση, έχει τη δυνατότητα
να δηλώσει την περιφέρεια στην οποία είναι ο αδελφός ή η
αδελφή. Άρα, εάν φύγει έτσι και αλλιώς από το σπίτι του, τότε
δεν έχει νόηµα να πούµε ότι έχει ένα ειδικό προνόµιο. Γιατί θα
νοικιάσει σπίτι, άρα δεν έχει σηµασία αν θα το νοικιάσει στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, εάν έχει αδελφό ή αδελφή,
του δίνουµε τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν και πολλές φορές µε
λιγότερες µονάδες, να πάει στην περιοχή που είναι ο αδελφός
του ή η αδελφή του. Άρα, σαφώς και υπάρχει προνόµιο, αλλά
υπάρχει και µία λογική δικαιοσύνης και µία λογική διαγωνισµού
των παιδιών, που είναι στις ειδικές κατηγορίες µε βάση τα µόριά
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Λέσβου κ. Σπυρίδων Γαληνός έχει το λόγο για τρία λεπτά για την
ανάπτυξη της ερωτήσεως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Παρ’ όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, οι πολύτεκνοι των περιφερειών του Αιγαίου αδικούνται και αδικούνται
κατάφωρα. Αυτό που τους συµβαίνει, κατά την άποψή µου, δεν
είναι ηθικό, δεν είναι δίκαιο και δεν είναι ούτε καν νόµιµο. Πουθενά στη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 59 του ν.
3966/2011, πουθενά στην εισηγητική έκθεση του νόµου δεν αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωµα στις ειδικές κατηγορίες, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους έχουν δικαίωµα να
κάνουν χρήση της προνοµίας, µόνο για τις σχολές της περιφέρειάς τους και όχι των άλλων περιφερειών. Συνεπώς, αυτό που
αναγράφεται στις εκδοθείσες οδηγίες είναι πέραν του νόµου,
είναι ετσιθελικό, είναι αυθαίρετο και είναι εντελώς παράνοµο.
Ξέρετε τι επιτύχατε µε αυτό; Πολύτεκνοι από τη Λέσβο, τη
Λήµνο, τη Σάµο που ενδιαφέρονται για Νοµικές Σχολές, για Φιλοσοφικές Σχολές, για την Ιατρική και για το Πολυτεχνείο, για
κάθε σχολή που δεν υπάρχει στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ουσιαστικά να µην µπορούν να δηλώσουν στο µηχανογραφικό δελτίο
τους ότι είναι στην ειδική κατηγορία. Καταργήσατε στην πράξη...
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ....(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Διότι στη σχολή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, όταν δεν υπάρχουν οι σχολές που επιθυµούν να πάνε τα
παιδιά αυτά, είναι δώρον-άδωρον να υπάρχει η προνοµία.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αφού δεν υπάρχει στην περιφέρειά τους πού να πάνε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Σε µία άλλη περιφέρεια.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Γιατί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Διότι είναι µία κατηγορία οι πολύτεκνοι
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και οι τρίτεκνοι. Πρέπει να υπολογίζεται η βαθµολογία τους γενικά για όλη την επικράτεια.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ...(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Μα, την ίδια ανάγκη, κυρία Υπουργέ,
έχουν όλα τα παιδιά. Είτε είναι σε πολύτεκνη οικογένεια είτε είναι
σε δίτεκνη είτε είναι ένα παιδί στην οικογένεια, όλα θέλουν να
µένουν στο σπίτι τους. Εδώ δεν µιλάµε για να µένουν στο σπίτι
τους. Εδώ λέµε ότι σε αυτά τα παιδιά, έστω και αν δεν έχουν πιάσει τη βαθµολογία, τα µόρια που απαιτούνται για να µπουν σε
µία σχολή, δίδεται ένας αριθµός επιπλέον, προκειµένου να εισαχθούν στη σχολή που έχουν επιλέξει. Αυτό το δικαίωµα τα παιδιά της περιφέρειάς µου, της νησιωτικής περιφέρειας, επαναλαµβάνω, δεν το έχουν.
Και αυτό που δεν έχετε λάβει υπ’ όψιν είναι ότι ένα παιδί που
κατοικεί επί παραδείγµατι στη Λήµνο, για να πάει να φοιτήσει σε
µία σχολή, η οποία είναι στη Σάµο, πρέπει να διασχίσει το µισό
Αιγαίο και να υποστεί τεράστια έξοδα για να πάει εκεί. Δεν είναι
καµµία προνοµία γι’ αυτό το παιδί να επιλέξει την περιφέρεια του
τόπου κατοικίας του. Είναι πολύ προτιµότερο και για την οικογένειά του, πιο κοντά θα βρίσκεται να είναι στη Θεσσαλονίκη ή στην
Αθήνα από το να βρίσκεται στη Σάµο ή στη Χίο ή ακόµα και στη
Λέσβο. Στην πράξη, καταργείται η προνοµία που δίδεται στους
πολυτέκνους και στην ουσία, αντί να υπάρχει προνοµία, υπάρχει
τιµωρία αυτής της οικογένειας.
Αυτό σας το είπα και προφορικά. Ίσως δεν σας το έδωσα τότε
να το καταλάβετε, αλλά το έστειλα και εγγράφως µε την κατάθεση της ερώτησής µου στο Υπουργείο σας, εξηγώντας τους λόγους που θα έπρεπε να διορθωθεί αυτή η αδικία. Και σηµειωτέον,
για να επιχειρηµατολογήσω περισσότερο και να ισχυροποιήσω
το επιχείρηµα, είναι ότι αυτή δεν είναι µία ερώτηση που καταθέτει ένας Βουλευτής της Αντιπολίτευσης -αν και εγώ δεν διακατέχοµαι από κανένα αντιπολιτευτικό µένος- αλλά είναι µία ερώτηση
που έχουν καταθέσει και οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης. Είναι
ένα παναιγαιακό, θα έλεγα, αίτηµα, διότι όλοι οι συνάδελφοι
έχουν καταλάβει το µέγεθος του προβλήµατος και της αδικίας
που υφίστανται αυτά τα παιδιά.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο σας ζητώ -και πιστεύω ότι µπορείτε να
δώσετε µία λύση σήµερα- είναι να δώσετε τη δυνατότητα σε
αυτά τα παιδιά να επιλέγουν µία περιφέρεια, ανεξάρτητα από την
περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους. Αυτό που πρέπει, επαναλαµβάνω, να αντιληφθεί το Υπουργείο είναι ότι µεταξύ των νησιών οι συγκοινωνίες που επικρατούν είναι τέτοιες που καµµία
διευκόλυνση δεν υπάρχει γι’ αυτά τα παιδιά, όταν πηγαίνουν σε
ένα –υποτίθεται- γειτονικό νησί στον τόπο κατοικίας τους, διότι
και η ταλαιπωρία και τα έξοδα είναι υπέρογκα. Αλλά κυρίως είναι
η αδικία που υφίστανται αυτά τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σε δύο σηµεία θα απαντήσω.
Το πρώτο, κύριε συνάδελφε, είναι ότι εσείς είστε Βουλευτής
Αιγαίου. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι στη Σάµο δεν µπορούν να
πάνε παιδιά να σπουδάσουν, διότι, αν δεν µπορούν τα παιδιά από
τη Λέσβο, βεβαίως δεν µπορούν και τα παιδιά από τα Γρεβενά βλέπω τον κύριο συνάδελφο από τα Γρεβενά- βεβαίως δεν µπορούν να πάνε τα παιδιά από την Κέρκυρα. Άρα, τα πανεπιστήµια
που έχουµε στα νησιά, λογικά δεν πρέπει να υποδέχονται παιδιά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Μην λέτε αυτά τα πράγµατα!
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μα, αυτό λέτε. Και να σας πω
γιατί το λέτε αυτό; Γιατί µε το καθεστώς που επικρατούσε µέχρι
τώρα -και δεν ξέρω αν είναι Βουλευτής της Σάµου εδώ- έµπαιναν
εκατόν πενήντα στο Μαθηµατικό της Σάµου και να φεύγουν µε
µετεγγραφή το 75%. Δηλαδή, να έχουµε µία µετακίνηση παιδιών
στα πανεπιστήµια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία
πια δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν, και να αδειάζουν τελείως
τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Αυτό δεν µπορούσε να συνεχίσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο σηµείο. Μου είπατε επί λέξει ότι τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών πρέπει να έχουν µία προνοµία, ώστε να
µπαίνουν στο πανεπιστήµιο, ανεξάρτητα από τις µονάδες που
πιάνουν. Διαφωνούµε απολύτως επί της αρχής. Το παιδί της µονογονεϊκής οικογένειας, το παιδί της πολυτεκνικής οικογένειας
διαβάζουν και χάνουν τα πιο όµορφα εφηβικά τους χρόνια, για
να διαγωνιστούν επί ίσοις όροις. Έχει, λοιπόν, σηµασία να υπάρχει αξιοκρατία και να υπάρχει συνέπεια της πολιτείας στο πώς
πάει το κάθε παιδί. Δηλαδή, δεν µπορεί ένα παιδί από την Καστοριά, που είναι από µονογονεϊκή οικογένεια και είναι άνεργη η µητέρα του, να έχει, κύριε συνάδελφε, να πάει υποχρεωτικά στη
Σάµο την οποία αναφέρατε πριν και ένα παιδί από τη Λέσβο που
είναι τετραµελούς οικογένειας να πάει στην Αθήνα όπως πήγαινε
µέχρι τώρα.
Η λογική ποιά είναι, λοιπόν, για να την επαναλάβω; Θέλουµε
να δώσουµε στα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών τη δυνατότητα να είναι κοντά στο σπίτι τους ή όπου υπάρχουν δύο ή τρία αδέλφια να είναι µαζί. Για να γίνει λοιπόν αυτό,
στις ειδικές κατηγορίες, µπορούν µε λιγότερα µόρια, αλλά διαγωνιζόµενοι µεταξύ τους, να πάνε στην περιφέρεια που είναι πιθανόν ο αδελφός τους. Αλλά τι νόηµα έχει, όταν µία τετραµελής
οικογένεια είναι στη Λέσβο, να πάει στη Θεσσαλονίκη ή στην
Αθήνα; Και στις δύο περιπτώσεις θα έχει τα έξοδα του σπιτιού.
Εσείς µου λέτε να µην πάει στη Θράκη, να µην πάει στην Πάτρα,
αλλά να πάει στην Αθήνα. Αυτό γινόταν µέχρι τώρα. Γι’ αυτό και
τα πανεπιστήµια της Αθήνας, κύριε συνάδελφε...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, αυτό που είπα είναι
ότι δεν υπάρχουν όλες οι σχολές στην περιφέρεια που κατοικούν...
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ακριβώς. Συµφωνώ. Άρα, να
πάει πού;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αυτό, όµως, κύριε συνάδελφε,
δεν αφορά την τετράτεκνη οικογένεια, την οποία βοηθούµε να
είναι τα παιδιά της µαζί. Είναι ένα προνόµιο το να περνάνε στο
πανεπιστήµιο, σε όποια σχολή θέλουν, τα παιδιά των πολυτέκνων
οικογενειών. Δεν συµφωνούµε επ’ αυτής της αρχής. Η αρχή είναι
διαφορετική: ότι πρέπει να διευκολύνουµε τις οικογένειες αυτές,
µε βάση όµως τα κριτήρια της αξιοκρατίας και των επιδόσεων
των παιδιών, γιατί όλα τα παιδιά είναι ίσα απέναντι στις εξετάσεις, να πάνε κοντά στο σπίτι τους ή στο σπίτι των αδελφών τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ακούγεστε, κύριε
Γαληνέ, και δεν γράφονται στα Πρακτικά. Εάν επιτρέπει η κυρία
Υπουργός, να σας ακούσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, ακριβώς επειδή
αναφερθήκατε στην µοριοδότηση µε αυτόν τον τρόπο που εφαρµόζεται φέτος, υπάρχει η περίπτωση ένα παιδί πολύτεκνης οικογένειας, των Αθηνών, να περάσει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών επί
παραδείγµατι, ενώ έχει συγκεντρώσει λιγότερα µόρια από ένα
παιδί που ζει στη Μυτιλήνη. Η σύγκριση δεν είναι πανελλαδικά,
είναι απλώς για τα παιδιά της περιφέρειας. Άρα, το παιδί της πολύτεκνης οικογένειας που κατοικεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια άλλη περιοχή που έχει τη σχολή που θέλει και το
παιδί της Μυτιλήνης, µπορεί να µπει σε αυτήν τη σχολή, γιατί
αποκλείεται ο µαθητής του βορείου Αιγαίου από αυτήν τη σχολή,
γιατί δεν έχει το δικαίωµα να πάει από τη µία περιφέρεια στην
άλλη.
Αυτό ακριβώς σας ζητάµε, για τη δικαιοσύνη στην αντιµετώπιση αυτών των παιδιών.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επειδή πραγµατικά είναι ένα
θέµα που αφορά πολλούς Βουλευτές, γι’ αυτό είπα «µε αφορµή
την ερώτηση του κ. Γαληνού», έχετε δίκιο ότι ένα παιδί από την
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη -όπου είναι όλες οι σχολές- πολύτεκνης
οικογένειας έχει τη δυνατότητα, µε βάση την ειδική κατηγορία,
να πάει ή στην ιατρική ή σε άλλη σχολή µε λιγότερες µονάδες.
Αυτό συµβαίνει, γιατί υπηρετεί τη βασική αρχή ότι θα µείνει στην
οικογένειά του. Δηλαδή, η οικογένεια δεν θα χρειαστεί να κάνει
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και άλλο σπίτι. Όµως, το παιδί που είναι σε περιοχή εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, έτσι και αλλιώς θα έχει άλλο σπίτι. Αυτό,
λοιπόν, που λέτε είναι πως δεν είναι το θέµα να εξυπηρετήσουµε
την πολύτεκνη οικογένεια, ώστε να έχει τα παιδιά µαζί ή δύο-δύο
τα αδέρφια, αλλά να δώσουµε ειδικό προνόµιο να περνάνε στο
πανεπιστήµιο. Δεν γίνεται αυτό, κύριε συνάδελφε. Νοµίζω ότι η
αρχή είναι τελείως διαφορετική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην τελευταία
προς συζήτηση, την µε αριθµό 17107/30-5-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των πρώην Βουλευτών που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών
αυξήσεων.
Στην ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Πεταλωτής.
Παρακαλείται ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, Βουλευτής Β’
Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από
µήνες το θέµα των αναδροµικών πρώην Βουλευτών, σκανδάλισε
-και δικαίως- ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Διακόσιοι πενήντα µε
τριακόσιοι πρώην Βουλευτές ζητούσαν, σε µία εποχή σκληρής
µονόπλευρης λιτότητας για τους πολλούς και τους ασθενέστερους, αναδροµικά περίπου 250.000 ευρώ το κεφάλι. Σκανδαλίστηκε το σύµπαν και δικαίως.
Ζήτησα, λοιπόν, τότε µε ερώτησή µου από την Κυβέρνησή
σας, που έχει βασικό σύνθηµα «όλα στο φως», απόλυτη διαφάνεια, να δοθούν τα ονόµατα των πρώην Βουλευτών στη δηµοσιότητα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, γιατί τους ψήφισε. Η
απάντηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Καστανίδη ήταν
ότι δεν έχει καµµία αντίρρηση να δοθούν τα ονόµατα στη δηµοσιότητα, αλλά προσκρούει η επιθυµία του στην άρνηση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να δοθούν τα ονόµατα στη δηµοσιότητα
για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Διάβασα,
όµως, στις 28 Μαΐου στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», δήλωση του κ. Καραβοκύρη, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που έλεγε «Δεν έχω καµµία αντίρρηση να δοθούν τα ονόµατα
στη δηµοσιότητα, αρκεί να µου το ζητήσει η Βουλή». Στις 30
Μαΐου, λοιπόν, κατέθεσα µία γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Κυβέρνηση και έστειλα µία επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο.
Επειδή αργούσε η απάντηση και των δύο, επανέφερα την ερώτηση προς την Κυβέρνηση. Έχουν περάσει ήδη δύο µήνες, θα
έπρεπε ήδη να έχετε απαντήσει, περιµένω να απαντήσετε τώρα.
Να σας πω, όµως, στο µεταξύ τι µου είπε ο κ. Πετσάλνικος. Μου
είπε ότι δεν θα πάρει καµµία πρωτοβουλία εξ ονόµατος της Βουλής, διότι ο κ. Καραβοκύρης, µε τον οποίο επικοινώνησε προσωπικά, του είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια δήλωση. Ο κ.
Καραβοκύρης, όµως, αυτήν τη δήλωση δεν τη διέψευσε ποτέ.
Παραµένει δηµοσιευµένη εδώ και δύο µήνες.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Καταλαβαίνω το πολιτικό κόστος για το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία να βγουν αυτά τα ονόµατα στη
φόρα, αλλά δεν είναι αυτό µικρότερο από την ευθύνη της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου να δοθούν αυτά τα ονόµατα στη δηµοσιότητα;
Θυµίζω ότι όταν το θέµα τέθηκε στην Ολοµέλεια όλες οι πτέρυγες είπαν ότι αυτό είναι πρόκληση στο κοινό αίσθηµα και να
δοθούν τα ονόµατα στη δηµοσιότητα.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µία σαφή απάντηση σε αυτά
τα ερωτήµατα και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Πεταλωτής έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, όντως είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω
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λάθος, που επανέρχεστε σε αυτό το θέµα. Την πρώτη φορά είχε
καταθέσει παρόµοια ερώτηση και ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ.
Μαρκάκης, όπως και εσείς. Έχει απαντηθεί πληρέστατα µε βάση
αυτό που ορίζει το Σύνταγµα και οι νόµοι του κράτους, µε βάση
τους θεσµούς, τους οποίους οφείλουµε όλοι να σεβόµαστε. Εάν
από τότε µεσολάβησε µία δήλωση, την οποία εσείς διαβάσατε
και βάση αυτής της δήλωσης επανακαταθέτετε την ερώτηση,
αυτό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο δεν έχει να κάνει µε τη θεσµοθετηµένη υποχρέωση και τη λειτουργία του ελληνικού κράτους µε
τους θεσµούς, τις λειτουργίες και τις εξουσίες του.
Ως προς την ουσία της υπόθεσης, πρώτα από όλα να δηλώσω
ότι έτσι όπως µας απάντησε το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν κατατεθεί συνολικά οκτακόσιες είκοσι µία εφέσεις και αγωγές συνταξιούχων Βουλευτών, όπου υπάρχουν σε εκκρεµότητα, αλλά και
κάποιες ήδη δηµοσιευµένες αποφάσεις είτε στο δεύτερο τµήµα
είτε στην ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με βάση έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο µάλιστα είναι και τεκµηριωµένο και το οποίο παραπέµπει και σε απόφαση της
ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µία απόφαση η οποία
στηρίζεται στο άρθρο 9 του Συντάγµατος, µε το ν. 2472/1997, θα
κινδυνεύαµε να µπούµε σε προσωπικά δεδοµένα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δίνει τα ονόµατα των
πρώην Βουλευτών που έχουν καταθέσει τις σχετικές εφέσεις και
αγωγές. Αυτό είναι ένα θέµα.
Όπως είχε πει και ο κ. Καστανίδης, µόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο και µόνο αυτό και καµµία υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του ελληνικού κράτους,
έχει τα στοιχεία όσων συνταξιούχων Βουλευτών προσέφυγαν σε
αυτό. Δηλαδή, έχουµε τη µοναδική δυνατότητα να πάρουµε τα
ονόµατα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει
συγκεκριµένη απάντηση και παραπέµπει –επαναλαµβάνω- σε
απόφαση της ολοµέλειάς του. Για άλλη µία φορά, κύριε Παπαδηµούλη, για τρίτη φορά έρχοµαι και σας επαναλαµβάνω από
αυτήν την Αίθουσα –που δεν έχει να κάνει µε δηλώσεις σε κάποιες εφηµερίδες, που µάλιστα επειδή δεν διαψεύστηκαν, άρα
ισχύουν- ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει ούτε από το Σύνταγµα ούτε από το νόµο καµµία εξουσία να δώσει εντολή στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µάλιστα λειτουργεί και σε ανώτατο
βαθµό, για το τι θα πράξει ή για το τι θα αποφασίσει. Υπάρχει έγγραφη απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εµείς µένουµε
µέχρι εκεί.
Αυτό που µπορώ να σας πω, όµως, είναι ότι καµµία τέτοια απόφαση δεν έχει εκτελεστεί. Γιατί αν πραγµατικά φθάναµε στο σηµείο της εκτέλεσης, τότε θα γνώριζαν και τα Υπουργεία, το
Υπουργείο Οικονοµικών κατά βάση, τι έγινε και ποιοι πραγµατικά
προσέφυγαν. Γι’ αυτό που µπορούµε να σας διαβεβαιώσουµε,
είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι θα πρέπει να σεβόµαστε
τους θεσµούς, σε όλα τα επίπεδά τους, θα πρέπει να σεβόµαστε
τα δικαστήρια, έτσι όπως τα περιγράφει, ως προς τη λειτουργία
τους και την εξουσία τους, το Σύνταγµα, και άρα, µένουµε σε
αυτήν την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κ. Παπαδηµούλη για να το σχολιάσει, θέλω εκ µέρους του Προεδρείου να σας επαναβεβαιώσω
ότι, πράγµατι, ο Πρόεδρος της Βουλής, όπως γνωρίζετε, δεν έχει
αρµοδιότητα. Δεύτερον, επικοινώνησε…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην διακόπτετε, λίγο
σεβασµό, σας παρακαλώ!
Εµπλέκουµε τον Πρόεδρο της Βουλής σ’ ένα θέµα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα ενηµερωθεί ο κ. Παπαδηµούλης. Ζήτησε
ενηµέρωση από τον κ. Καραβοκύρη, ο οποίος του είπε: «ουδέποτε έχω κάνει τέτοια δήλωση και δεσµεύοµαι από την πάγια νοµολογία και την τακτική να µη δίνουµε» –δηλαδή, να µη δίνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο- «ονόµατα διαδίκων είτε αυτοί είναι Βουλευτές είτε απλοί εργαζόµενοι».
Η δηµιουργία εντυπώσεων έχει και τα όριά της και ο σεβασµός
στους θεσµούς έχει την υποχρεωτικότητά του µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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Στο πρώτο σκέλος της δήλωσής σας, κύριε Πρόεδρε, επαναβεβαιώσατε επί λέξει όσα είπα εγώ, µεταφέροντας τη συνοµιλία
που είχα µε τον Πρόεδρο µετά από αίτηµά µου. Το δεύτερο σχόλιό σας, µαζί και µε την απάντηση του κ. Πεταλωτή, µε οδηγεί
στο συµπέρασµα πως «όποιος δεν θέλει να ζυµώσει δέκα ηµέρες
κοσκινίζει».
Κύριε Πεταλωτή, υπάρχει δήλωση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και κορυφαίου νοµικού Μιχάλη Σταθόπουλου που λέει
ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να καµφθεί
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Δεν σας ζήτησα να δώσετε
εντολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σας ζήτησα, και πρότεινα µε σεβασµό στους θεσµούς, να ζητήσετε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, να επανεξετάσει την αρχική και γενική του
άρνηση γιατί είναι χρήσιµο, απαραίτητο, ωφέλιµο για τη δηµοκρατία, για το δηµόσιο συµφέρον να υπηρετηθεί εδώ το αίτηµα
των Ελλήνων πολιτών για δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Πολύ περισσότερο, κύριε Πεταλωτή, γιατί υπάρχουν φήµες ότι
ανάµεσα στους πρώην που διεκδίκησαν αναδροµικά, υπάρχουν
και σηµερινοί επανεκλεγέντες Βουλευτές -και αυτό πρέπει να το
ξέρει ο ελληνικός λαός, εάν ισχύει- ή πρώην Βουλευτές, στους
οποίους έχουν ανατεθεί από την Κυβέρνηση καθήκοντα υψηλής
εκπροσώπησης του κράτους, ανώτεροι κρατικοί αξιωµατούχοι.
Μπορείτε να µας διαβεβαιώσετε ότι δεν συµβαίνουν αυτά;
Εποµένως, µακριά από εµένα η προσπάθεια παράκαµψης των
θεσµών. Θα ήθελα όµως οι θεσµοί να µην είναι «ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι». Δυστυχώς –και θέλω επ’ αυτού
του σχόλιό σας, κύριε Πεταλωτή- συχνά στην κορυφή της δικαιοσύνης, που δυστυχώς στην Ελλάδα διορίζεται από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή από την Κυβέρνηση, εµφανίζονται
πρακτικές «είπα-ξείπα» ή δύο µέτρων και δύο σταθµών, αυστηρότητα προς τους αδύναµους, προστασία και ανοχή προς τους
ισχυρούς.
Το ερώτηµά µου, στο οποίο θα παρακαλούσα να µου απαντήσετε, είναι το εξής: Μετά τη δηµοσίευση της δήλωσης του κ. Καραβοκύρη και µετά τη δήλωση Καστανίδη, εσείς επανήλθατε
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο µε το αίτηµα να επανεξεταστεί το
θέµα ή οχυρωνόσαστε πίσω από µία γενική άρνηση; Δεν βλέπετε
ότι σε άλλες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδοµένα γίνονται
«φύλλο και φτερό» όταν πρόκειται για απλούς πολίτες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Βουλευτά, κύριοι
συνάδελφοι, «είπα-ξείπα» θα ήταν εάν ζητούσαµε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ξαναδιατυπώσει γνώµη επάνω σ’ ένα θέµα στο
οποίο έχει αποφανθεί, σε µία ολοµέλεια που παραπέµπει και
µέλος αυτής της ολοµέλειας ήταν ο κ. Καραβοκύρης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς δεν µπορούµε, µε τη στοιχειώδη σοβαρότητα που οφείλουµε να έχουµε ως Κυβέρνηση αυτού του τόπου, να απευθυνόµαστε σε ένα ανώτατο δικαστήριο και να λέµε: µας απαντήσατε,
αλλά ξανασκεφθείτε το, επειδή µας κάνει ερώτηση ο κ. Παπαδηµούλης, µήπως µπορείτε να απαντήσετε µε διαφορετικό τρόπο
πλέον και να πείτε ότι δεν είναι θέµα προσωπικών δεδοµένων.
Το τι είπε ο κ. Σταθόπουλος το εισάγατε τώρα στη συζήτηση.
Θεωρητική συζήτηση θα µπορούσαµε να κάνουµε. Ίσως θα µπορούσαµε να πούµε και τις απόψεις µας, εάν ήταν στη δική µας
δικαιοδοσία, του Υπουργείου, να έχουµε κάποια ονόµατα, κάποιες προσφυγές, για να το σκεφθούµε ίσως ξανά, µε µία µεγαλύτερη θεωρητική τεκµηρίωση και να πούµε ότι θα αποφανθούµε.
Όταν ένα δικαστήριο, σε ανώτατο βαθµό, µας απαντάει ότι δεν
µπορεί να µας δώσει τα ονόµατα, γιατί υπάρχει αµφισβήτηση ως
προς την τήρηση των προσωπικών δεδοµένων, θα έρθουµε εµείς
να πούµε «σκεφθείτε το και δώστε τα τη δεύτερη φορά, µήπως
το σκεφθείτε καλύτερα»; Μία σοβαρότητα θα πρέπει να µας διακατέχει όλους. Ακούγονται ζητήµατα που όπως είπατε «σκανδαλίζουν» τον ελληνικό λαό.
Κύριε Παπαδηµούλη, µου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί η λέξη
«σκανδαλίζουν» είναι ό,τι πιο λαϊκιστικό θα µπορούσαµε να
πούµε εδώ µέσα.
Αν εµείς δεν σεβόµαστε τους θεσµούς -γιατί κάτι ακούγεται
πολύ ευχάριστο, γιατί θέλουµε να χαϊδεύουµε κάποια αυτιά και
να αυτοπυροβολούµε την ίδια την πολιτική, όταν ασκείται µε σοβαρότητα- τότε είναι θέµα αντιµετώπισης του καθενός από εµάς.
Εµείς ξεκάθαρα, σαφέστατα δεν λογαριάζουµε το πολιτικό κόστος, κύριε Παπαδηµούλη. Το ξέρετε πολύ καλά και το αποδεικνύουµε κάθε ηµέρα. Δεν θα είχαµε κανένα πολιτικό κόστος µε
το να δώσουµε ονόµατα Βουλευτών που προσέφυγαν –την ουσία
θα την κρίνει το δικαστήριο, δίκαια ή µη- για να πάρουν κάποιες
αναδροµικές αποζηµιώσεις.
Εµείς, αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι ξεκάθαρο. Το ζητήσαµε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτό µας είπε µε τεκµηριωµένες απόψεις ότι δεν µπορεί να µας δώσει αυτά τα ονόµατα για
να ενηµερωθεί η Βουλή και µένουµε εκεί. Ούτε πιέζουµε ούτε θα
πιέσουµε ποτέ κανέναν.
Το πολιτικό κόστος δεν µας αφορά. Έχουµε υποχρέωση να
προστατεύσουµε και εδώ µέσα τη σοβαρότητα και όχι να ερχόµαστε και να επανερχόµαστε µε ερωτήσεις που θα συζητηθούν
την άλλη ηµέρα στις εφηµερίδες και θα µιλήσουν για τον «καλό
ΣΥΡΙΖΑ», που είναι κατά των αναδροµικών των Βουλευτών, ενώ
τα άλλα κόµµατα κρύβουν ποιοι Βουλευτές έκαναν αιτήσεις για
αναδροµικά, κάτι που σαφέστατα δεν ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθµίσεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή Αστυνοµικών
Συνδέσµων σε θέµατα Ασύλου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για
έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθµίσεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ
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ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας
2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/
73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Oδηγίας
2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
Οι δραστηριότητες της παραγωγής, της προµήθειας, της αγοράς, της µεταφοράς και της διανοµής Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αποθήκευσης και της
υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της αεριοποίησης υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Οι δραστηριότητες
αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του
Κράτους.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Μεταφοράς: Οι διαχειριστές που
πιστοποιούνται κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ και στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
(β) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήµατος: Οι διαχειριστές που
πιστοποιούνται κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στα άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας 2009/
72/ΕΚ.
(γ) Δηµόσιος Τοµέας: Ο κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 τοµέας (Α’ 28).
(δ) Διασυνδεµένο Σύστηµα: Το σύστηµα που αποτελείται από
αριθµό συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία
ή περισσότερες διασυνδέσεις.
(ε) Διαχειριστής Συστήµατος Ενέργειας: Τα νοµικά πρόσωπα
που ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθήκοντα
Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ή Διαχειριστή του ΑΣΦΑ ή Διαχειριστή του
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής: Τα νοµικά πρόσωπα που
ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένων των Διαχειριστών των Κλειστών
Δικτύων Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
(ζ) Έλεγχος: Δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα που, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλα, και λαµβανοµένων υπόψη
των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη
δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας µιας επιχείρησης, και ιδίως µέσω:
(αα) δικαιωµάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,
(ββ) δικαιωµάτων ή συµβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των
αποφάσεων των οργάνων µιας επιχείρησης.
(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μεταφορά, Διανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου,
καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
(θ) Ενεργειακή Πενία: Η κατάσταση των καταναλωτών, κατά
την οποία, αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαµηλού εισοδήµατός τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική τους
κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και ειδικών καταστάσεων υγείας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγ-
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κες εφοδιασµού τους σε ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο,
καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του διαθέσιµου εισοδήµατός τους.
(ι) Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Καταναλωτές που εντάσσονται στις
κατηγορίες πελατών που περιγράφονται στο άρθρο 52 του παρόντος.
(ια) Κέντρα Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (Κ/Δ): Οι κλειστού
τύπου (εντός κτιρίου) υποσταθµοί υποβιβασµού της τάσης από
υψηλή σε µέση σε εντός σχεδίου περιοχές και γενικώς σε οικιστικές περιοχές, καθώς και σε κάθε άλλου είδους πολεοδοµικό
ιστό, των οποίων η σύνδεση µε τα δίκτυα υψηλής τάσης και
µέσης τάσης είναι αµιγώς υπόγεια.
(ιβ) Κλειστά Δίκτυα Διανοµής Ενέργειας: Το Δίκτυο Διεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών και τα δίκτυα διανοµής που ορίζονται µε το
άρθρο 131.
(ιγ) Σύστηµα Μεταφοράς: Τα Συστήµατα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περιλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου
(ΑΣΦΑ).
(ιδ) Πελάτης ή Καταναλωτής: Ο Πελάτης Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένων των ΕΠΑ ή/και ο Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας,
εξαιρουµένων των Διαχειριστών Συστηµάτων και Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
ή Δικτύων Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τους σκοπούς
αυτού του νόµου οι πελάτες διακρίνονται σε πελάτες χονδρικής
και σε τελικούς πελάτες, σε επιλέγοντες και µη επιλέγοντες και
σε οικιακούς και µη οικιακούς.
(ιε) Πελάτης χονδρικής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
προµηθεύεται Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια µε σκοπό τη
µεταπώλησή τους εντός ή εκτός του συστήµατος όπου είναι εγκατεστηµένο.
(ιστ) Τελικός Πελάτης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική
του χρήση.
(ιζ) Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Φυσικό Αέριο
ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειοµένων των εµπορικών ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
(ιη) Μη Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Φυσικό
Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν προορίζεται για τη δική
του οικιακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένων των πελατών χονδρικής και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιθ) Επιλέγων Πελάτης: Ο Πελάτης που δικαιούται να επιλέγει
Προµηθευτή ή αγοράζει απευθείας Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική
ενέργεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
(κ) Προγράµµατα Ανάπτυξης: Τα δεκαετή προγράµµατα ανάπτυξης των δικτύων µεταφοράς Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 και 108.
(κα) Προµήθεια: Η πώληση, περιλαµβανοµένης της µεταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαµβανοµένου του
ΥΦΑ) και ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες.
(κβ) Προµηθευτής: Το φυσικό και νοµικό πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητα Προµήθειας Φυσικού Αερίου ή και Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
(κγ) Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων: Τα τιµολόγια για τη χρέωση των Βασικών Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και τα τιµολόγια για τη χρέωση χρήσης του Συστήµατος
Μεταφοράς και του Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(κδ) Υπεύθυνος Συµµόρφωσης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διορίζεται για τον έλεγχο συµµόρφωσης του οικείου Διαχειριστή προς το πρόγραµµα συµµόρφωσης, όταν και όπου αυτό
απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
(κε) Ασφάλεια: νοείται, τόσο η ασφάλεια του εφοδιασµού και
της παροχής Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και
η τεχνική ασφάλεια.
(κστ) Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις: είναι οι επιχειρήσεις κατά
την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920 (Α’
37).
2. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στο Φυσικό Αέριο:
(α) Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ): Σύστηµα
Φυσικού Αερίου που δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστηµα Φυσι-
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κού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανεξαρτήτως διασύνδεσης µε το Σύστηµα
αυτό.
(β) Ανώτερη Θερµογόνος Δύναµη (ΑΘΔ): Η ποσότητα θερµότητας που παράγεται από την πλήρη στοιχειοµετρική καύση, µε
αέρα, ενός (1) κανονικού κυβικού µέτρου Φυσικού Αερίου σε
σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325 bar, όταν η αρχική θερµοκρασία
του καυσίµου µίγµατος και η τελική θερµοκρασία των προϊόντων
της καύσης θεωρείται ότι είναι µηδέν (0) βαθµοί Κελσίου και το
παραγόµενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συµπυκνωµένο
στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό µέτρο νοείται η ποσότητα µάζας Φυσικού Αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερµοκρασίας µηδέν (0) βαθµών Κελσίου,
καταλαµβάνει όγκο ενός (1) κυβικού µέτρου.
(γ) Απευθείας Γραµµή: Αγωγός Φυσικού Αερίου, συµπληρωµατικός του ΕΣΦΑ ή άλλου ΑΣΦΑ, τον οποίο κατασκευάζουν οι
Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασµό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασµό
τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και ο οποίος δεν εντάσσεται στο ΕΣΦΑ ή σε άλλον ΑΣΦΑ. Οι Απευθείας Γραµµές αποτελούν ΑΣΦΑ και µπορούν να τροφοδοτούνται από το ΕΣΦΑ, από
άλλο ΑΣΦΑ ή από Σύστηµα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας.
(δ) Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανοµής Φυσικού Αερίου,
Εγκατάστασης ΥΦΑ και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού
Αερίου.
(ε) Διανοµή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου
µέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασµού άνω των
19 barg, µε σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, µη συµπεριλαµβανοµένης της Προµήθειας.
(στ) Διαχειριστής ΑΣΦΑ: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ.
(ζ) Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ
(ΔΕΣΦΑ ΑΕ): Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 67.
(η) Διαχωρισµένος Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του παρόντος.
(θ) Δίκτυο Διανοµής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυµπίεσης και µετρήσεων και ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για Διανοµή ή που
απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστηµα
Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.
(ι) Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις
Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τµήµατα των Εγκαταστάσεων
ΥΦΑ που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση, εξαιρουµένου του
µέρους αυτών που χρησιµοποιείται για προσωρινή αποθήκευση,
επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και έγχυσή του σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Δεν περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιεί ο Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.
(ια) Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου
(ΥΦΑ):
Σταθµός που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή, εκφόρτωση και
αεριοποίηση του ΥΦΑ και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου,
συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου. Δεν περιλαµβάνονται τα τµήµατα της εγκατάστασης που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση.
(ιβ) Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): Το Σύστηµα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του παρόντος.
(ιγ) Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ): Οι εταιρείες που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
4 του ν. 2364/1995 (Α’ 252), όπως ισχύει.
(ιδ) Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανοµής, Προµήθειας, Αγοράς, Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, ή προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ και είναι υπεύθυνο για τα εµπορικά και
τεχνικά καθήκοντα ή / και τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά
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µε τις δραστηριότητες αυτές. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι Πελάτες που αγοράζουν Φυσικό Αέριο για δική τους
χρήση.
(ιε) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή όµιλος επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου,
όπου:
(αα) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δικαιούνται, άµεσα ή
έµµεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και
(ββ) η εν λόγω επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων ασκούν
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανοµής,
ΥΦΑ και αποθήκευσης και τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(ιστ) Λειτουργός της ΕΑΦΑ: Το νοµικό πρόσωπο που είναι αρµόδιο για την οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86.
(ιζ) Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης, ο οποίος προµηθεύεται εντός
χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) διαδοχικών µηνών, ποσότητα
τουλάχιστον 100.000 ΜWh ΑΘΔ, ανάθεση κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82.
(ιη) Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου
µέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασµού άνω των 19 barg µε
σκοπό την παροχή Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης της Προµήθειας.
(ιθ) Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επιχείρηση
που είναι Κάθετα ή Οριζόντια Ολοκληρωµένη.
(κ) Οριζόντια Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής, Μεταφοράς, Διανοµής, Προµήθειας, Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου ή προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ και (τουλάχιστον) µία άλλη (επιχειρηµατική) δραστηριότητα εκτός του τοµέα του Φυσικού Αερίου.
(κα) Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που µετράται σε µεγαβατώρες (MWh) ΑΘΔ, εκτός εάν
προσδιορίζεται διαφορετικά.
(κβ) Προµηθευτής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί
νόµιµα τη δραστηριότητα Προµήθειας Φυσικού Αερίου κατά τις
διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος.
(κγ) Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Οι αγωγοί και οι
κλάδοι πίεσης σχεδιασµού άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις
µετρήσεων, συµπίεσης και αποσυµπίεσης, ο εξοπλισµός και οι
εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη
µεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σηµεία έγχυσης προς άλλο
Σύστηµα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο Διανοµής ή εγκαταστάσεις Πελατών.
(κδ) Σύστηµα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήµατα Μεταφοράς, οι
Εγκαταστάσεις ΥΦΑ, οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένου του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.
(κε) Φυσικό Αέριο: Το καύσιµο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηµατισµούς και αποτελείται κυρίως από µεθάνιο
(τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραµµοµορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου µοριακού βάρους και ενδεχοµένως από
µικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και
ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο µπορεί να έχουν
προστεθεί και οσµητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω µίγµα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, µε µεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συµπίεση, ψύξη ή
οποιαδήποτε άλλη µεταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της υγροποίησης (Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο - ΥΦΑ).
(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις για τη χρήση Συστήµατος Φυσικού
Αερίου.
3. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στην ηλεκτρική ενέργεια:
(α) Αποκεντρωµένη Παραγωγή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες παραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο διανοµής.
(β) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή
ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα,
τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονοµικής ταφής και από
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερ-
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µική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από
υδροηλεκτρικούς σταθµούς.
(γ) Απευθείας γραµµή: είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία συνδέει µια αποµονωµένη µονάδα παραγωγής µε έναν
αποµονωµένο πελάτη είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας µε µία επιχείρηση προµήθειας ηλεκτρικής ενεργείας, η οποία προµηθεύει
απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις
και επιλέγοντες Πελάτες. Οι απευθείας γραµµές δεν εντάσσονται
στο Σύστηµα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανοµής.
(δ) Αποµονωµένο Μικροδίκτυο: είναι το σύστηµα ηλεκτρικής
ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού το οποίο είχε κατά
το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας µικρότερη
των 500 GWh.
(ε) Αυτοπαραγωγός: είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει
ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει
τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο σύστηµα µεταφοράς
ή στο δίκτυο διανοµής.
(στ) Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών: η
διαδικασία µε την οποία καλύπτονται προγραµµατισµένες πρόσθετες ανάγκες και ανάγκες αντικατάστασης δυναµικού µε προµήθειες από νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής.
(ζ) Διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας: η µεταφορά µέσω δικτύου
διανοµής υψηλής, σε περίπτωση που έχει ειδικά καθορισθεί ότι
ανήκουν στο δίκτυο διανοµής, µέσης και χαµηλής τάσης της ηλεκτρικής ενεργείας που εγχέεται σε αυτό από το διασυνδεδεµένο
µε αυτό σύστηµα µεταφοράς και τις µονάδες παραγωγής που
συνδέονται άµεσα στο δίκτυο διανοµής µε σκοπό την παράδοσή
της σε πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας.
(η) διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας: ένα σύνολο συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία ή περισσότερες διασυνδέσεις.
(θ) διασύνδεση: είναι οι γραµµές, οι εγκαταστάσεις και οι µετρητές που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς από ή προς
την Ελληνική Επικράτεια, καθώς και µε το Δίκτυο Διανοµής.
(ι) Διαχειριστής δικτύου διανοµής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση,
την παροχή πρόσβασης σε πελάτες και παραγωγούς που συνδέονται σε αυτό και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου
διανοµής σε µία δεδοµένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα διανοµής και συστήµατα µεταφοράς, και για τη µακροπρόθεσµη ικανότητα του δικτύου να
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
(ια) Διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη
συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήµατος
µεταφοράς σε µία δεδοµένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των
διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, και για την µακροπρόθεσµη ικανότητα του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη
ζήτηση υπηρεσιών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιβ) Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών: Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του
ν. 2338/1995 (Α’ 202) και οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ίδιου νόµου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε
λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ»,
καθώς και οι µελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός διανοµής της
ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιµένα
Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την
έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999.
(ιγ) Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας: είναι καθεµία από
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες παραγωγής, Μεταφοράς,
Διανοµής, Προµήθειας και Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιδ) Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΔΔΗΕ): είναι το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της
ΔΕΗ ΑΕ που είναι εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, το
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οποίο αποτελείται από γραµµές µέσης και χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από
γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί
στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ µέσω των υποσταθµών υψηλής τάσης και µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο µεταξύ
Συστήµατος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό µέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του µετασχηµατιστή ισχύος του υποσταθµού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις
περιοχές, στο δίκτυο διανοµής των οποίων ανήκουν γραµµές ΥΤ,
το όριο µεταξύ συστήµατος και δικτύου διανοµής καθορίζεται µε
απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των Διαχειριστών του
ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ και γνώµη των Κυρίων του ΕΣΜΗΕ και
του ΕΔΔΗΕ.
(ιε) Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ): είναι οι γραµµές υψηλής τάσης, οι εγκατεστηµένες
στην Ελληνική Επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες
και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθµό παραγωγής σε
έναν υποσταθµό, από έναν υποσταθµό σε έναν άλλο ή προς ή
από οποιαδήποτε διασύνδεση. Τα έργα διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών µε το ΕΣΜΗΕ εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ. Στο
Σύστηµα Μεταφοράς δεν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις
υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανοµής, καθώς
και τα δίκτυα των µη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(ιστ) Ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης: η συνολική ή ολοκληρωµένη προσέγγιση στόχος της οποίας είναι να
επηρεάσει την ποσότητα και το χρονικό προγραµµατισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενεργείας και των φορτίων αιχµής,
δίνοντας το προβάδισµα στις επενδύσεις για µέτρα ενεργειακής
αποδοτικότητας ή άλλα µέτρα όπως οι συµβάσεις προµήθειας
µε δικαίωµα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την αύξηση
του δυναµικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις προαναφερόµενες επενδύσεις αποτελούν την αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη εναλλακτική λύση, λαµβανοµένων υπόψη του θετικού
περιβαλλοντικού αντικτύπου που προκύπτει από τη µειωµένη κατανάλωση ενεργείας και των συναφών πτυχών της ασφάλειας
του εφοδιασµού και του κόστους διανοµής.
(ιζ) Επικουρική υπηρεσία: κάθε υπηρεσία που είναι αναγκαία
για τη διαχείριση συστήµατος µεταφοράς ή δικτύου διανοµής,
όπως η ρύθµιση της τάσης, η ρύθµιση της συχνότητας, η παροχή
εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήµατος Μεταφοράς, µετά από διακοπή και η παρακολούθηση της
διακύµανσης του φορτίου.
(ιη) Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, προµήθεια, ή αγορά
ηλεκτρικής ενεργείας και είναι υπεύθυνο για τα εµπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή /και τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά µε
τις δραστηριότητες αυτές. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι τελικοί πελάτες.
(ιθ) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας:
η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή όµιλος επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται, άµεσα ή έµµεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και όπου η
εν λόγω επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων ασκούν τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς ή διανοµής, και
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
(κ) Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός: ο προγραµµατισµός
των επενδυτικών αναγκών όσον αφορά το δυναµικό παραγωγής,
µεταφοράς και διανοµής σε µακροπρόθεσµη βάση, προκειµένου
να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα και
να εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός των πελατών.
(κα) Μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας: η Μεταφορά µέσω συστήµατος υπερυψηλής και υψηλής τάσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από µονάδες παραγωγής που συνδέονται
άµεσα σε αυτό, καθώς και αυτής που εγχέεται σε αυτό µέσω των
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διασυνδέσεών του µε όµορα συστήµατα µεταφοράς µε σκοπό
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες άµεσα
συνδεδεµένους στο σύστηµα αυτό, σε όµορα συστήµατα µεταφοράς µε τα οποία διασυνδέεται και σε δίκτυα διανοµής, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας.
(κβ) Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά: είναι τα νησιά της Ελληνικής
Επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα Μεταφοράς και το Δίκτυο
Διανοµής της ηπειρωτικής χώρας.
(κγ) Μικρό αποµονωµένο σύστηµα: είναι το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού το οποίο είχε
κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας µικρότερη των 3000 GWh και το οποίο ποσοστό κάτω του 5 % της
ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση µε άλλα συστήµατα.
(κδ) Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένη.
(κε) Οριζόντια Ολοκληρωµένη επιχείρηση: η επιχείρηση που
ασκεί µία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής µε
σκοπό την πώληση ή µεταφορά ή διανο-µή ή προµήθεια ηλεκτρικής ενεργείας, και µια δραστηριότητα εκτός του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
(κστ) Παράγωγο ηλεκτρικής ενεργείας: χρηµατοπιστωτικό
µέσο που προσδιορίζεται στα σηµεία 5, 6 ή 7 του τµήµατος Γ’
του παραρτήµατος I της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων [ΕΕL 145, 30.4.2004],
όπου το µέσο αυτό σχετίζεται µε την ηλεκτρική ενέργεια.
(κζ) Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
(κη) Πρόσβαση: είναι η σύνδεση µε το Σύστηµα Μεταφοράς
και το Δίκτυο Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.
(κθ) Σύµβαση Προµήθειας ηλεκτρικής ενεργείας: η σύµβαση
για την προµήθεια ηλεκτρικής ενεργείας, µη συµπεριλαµβανοµένου παραγώγου ηλεκτρικής ενέργειας.
(λ) Χρήστης συστήµατος: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
τροφοδοτεί µε ηλεκτρική ενέργεια ένα σύστηµα µεταφοράς ή δίκτυο διανοµής ή που τροφοδοτείται από ένα τέτοιο σύστηµα ή
δίκτυο.
4. Κατά τα λοιπά, για την εφαρµογή των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ορισµοί των διατάξεων του ν. 2773/1999 (Α’ 286), όπως ισχύει, καθώς και των
σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3
Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές
1. Η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και
του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας. Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη του τα
υπάρχοντα και πιθανολογούµενα ενεργειακά αποθέµατα σε
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τις τάσεις της διεθνούς αγοράς ενέργειας και
αποσκοπεί:
(α) Στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς ενέργειας µέσω της αύξησης του διασυνοριακού εµπορίου, ώστε να επιτευχθούν, ανταγωνιστικές τιµές, υψηλότερα
πρότυπα παρεχόµενων υπηρεσιών, βελτίωση της αποδοτικότητας του τοµέα και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφο-
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διασµού και η αειφορία.
(β) Στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας
και την εφαρµογή βιώσιµης πολιτικής για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
(γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής των κατάλληλων οικονοµικά αποτελεσµατικών κινήτρων
στους παραγωγούς για επενδύσεις σε νέες περισσότερο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και της
λήψης των κατάλληλων µέτρων για την ενθάρρυνση των καταναλωτών στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, υπό την
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.
(δ) Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, µε
κύριο στόχο την ενσωµάτωση των αποµονωµένων δικτύων στο
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και τη δηµιουργία µίας ενιαίας εθνικής
και ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
(ε) Στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και την επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο
των Χρηστών και Πελατών.
(στ) Στην καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας µε τη διαµόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός διαµορφώνεται σε
δεκαετή κυλιόµενη βάση και προσλαµβάνει τη µορφή απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία γνωστοποιείται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της
Βουλής των Ελλήνων. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ζητά τη γνώµη της ΡΑΕ και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και δύναται να ζητήσει τη γνώµη των παραγωγικών φορέων και ειδικών επιστηµόνων.
2. Το Κράτος µεριµνά για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη
όλων των δραστηριοτήτων του ενεργειακού τοµέα, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, της παροχής τεχνικά αξιόπιστης και οικονοµικά προσιτής ενέργειας στους
καταναλωτές, για την καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας και
για την εφαρµογή των κανόνων της απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς Φυσικού Αερίου.
3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες
υποχρεούνται:
(α) Να ασκούν τη δραστηριότητά τους και να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή της και
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις
άδειές τους.
(β) Να τηρούν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αµεροληψίας και της µη διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών, ιδίως
για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών
δικαιωµάτων.
(γ) Να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά
τρόπον ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά
ενέργειας, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας που τους ανατίθενται.
(δ) Να ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο τέτοιο,
ώστε να µη θίγονται τα δικαιώµατα των Πελατών, όπως αυτά
εξειδικεύονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και µε τις
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
(ε) Να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3855/2010 (Α’ 95) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
(στ) Να εφαρµόζουν τα µέτρα για την καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των Ευάλωτων Πελατών.
(ζ) Να παρέχουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που
τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων
τους, εντός των προθεσµιών που τίθενται µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’
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εξουσιοδότησή του.
4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η ΡΑΕ ασκούν τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται
µε τον παρόντα νόµο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του µε τέτοιο τρόπο ώστε:
(α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, να διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίµατος και η βιώσιµη
και ισόρροπη ανάπτυξη.
(β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της
χώρας και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασµού και το
αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε ενέργεια, σύµφωνα µε την οικονοµικά βέλτιστη από τις διαθέσιµες τεχνολογίες.
(γ) Να ελέγχεται, αν οι κάτοχοι άδειας που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας, µπορούν να χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια.
(δ) Να προάγεται η εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικών και οικονοµικά αποτελεσµατικών µεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους αδειών, καθώς και η ενεργειακά αποδοτική και οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας που προµηθεύονται
οι πελάτες.
(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας
και η εύρυθµη λειτουργία αυτής, σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο.
(στ) Να προστατεύονται τα συµφέροντα των Πελατών και ιδιαίτερα των Ευάλωτων Πελατών, ιδίως σε σχέση µε τις τιµές, τη
διαφάνεια των τιµολογίων και των χρεώσεων, τους όρους προµήθειας ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών παροχής
ενέργειας και να ασκείται αποτελεσµατικά το δικαίωµα των Πελατών να επιλέγουν Προµηθευτή.
(ζ) Να λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν
οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών, µεθόδων και διαδικασιών κατά την άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων.
(η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δηµιουργούνται από τις Ενεργειακές Δραστηριότητες και να τηρούνται
οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται στις
δραστηριότητες αυτές.
(θ) Να υλοποιούνται τα µέτρα που θεσπίζονται µε το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας
σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τόσο του
δηµοσίου τοµέα, όσο και του ιδιωτικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ‘
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Άρθρο 4
1. Ο έλεγχος, η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας,
µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ασκούνται από τη ΡΑΕ,
η οποία συστάθηκε µε το ν. 2773/1999 και αποτελεί την εθνική
ρυθµιστική αρχή σε θέµατα ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/
73/ΕΚ.
2. Η ΡΑΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ’ του Πρώτου Μέρους και αυτές που της χορηγούνται
επιπρόσθετα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε άλλα σηµεία του.
Άρθρο 5
Νοµική φύση της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή µε έδρα την Αθήνα,
έχει νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε δίκες
που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες
σχέσεις που την αφορούν. Η ΡΑΕ υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό και σε δικαστικό έλεγχο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 6
Διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και δικό της
προϋπολογισµό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη
αυτονοµία.
2. Ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ προσαρτάται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από την Επιτροπή
του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και
ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους,
όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής.
3. Η ΡΑΕ συντάσσει ετησίως, έως την 31η Μαρτίου κάθε
έτους, έκθεση σχετικά µε τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της, απαριθµώντας τα µέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν για καθένα από τα
καθήκοντα και τις αρµοδιότητές της. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται
στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπρόσθετα, η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στην ετήσια έκθεση πεπραγµένων της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνεται και απολογισµός ως προς την
εκτέλεση του προϋπολογισµού της.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο
των δαπανών της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 7
Σύνθεση της ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) µέλη, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο Πρόεδρος και δύο (2) Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την
επαγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας της ΡΑΕ, καθώς και εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από προκήρυξη
που δηµοσιεύεται σε τέσσερις (4), τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για
διορισµό. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται το αργότερο εξήντα (60)
ηµέρες πριν από την υποβολή της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς την ως
άνω Επιτροπή και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών. Ο αριθµός και τα στοιχεία των
υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη µη δηµοσιοποίησή τους, καθώς και η πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας για διορισµό, δηµοσιεύονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί της πρότασης εντός
τριάντα (30) ηµερών και η γνωµοδότηση αυτή αναρτάται στην
επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής, τα συγκεκριµένα τρία (3) µέλη που έχουν
προταθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τις θέσεις του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου και του Β’ Αντιπροέδρου διορίζονται στην αντίστοιχη θέση
µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα λοιπά µέλη για τα
οποία έχει γνωµοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η διαδικασία επιλογής των
µελών της ΡΑΕ της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται µετά
τη λήξη της θητείας εκάστου εκ των εν ενεργεία, κατά τη θέση
σε ισχύ του παρόντος νόµου, µελών της.
3. Η θητεία των µελών της ΡΑΕ είναι πενταετής. Κανένα µέλος
της ΡΑΕ δεν µπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο
(2) θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη της ΡΑΕ
δεν ανακαλούνται. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας µέλους της
ΡΑΕ κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του, διορίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2, νέο µέλος για πλήρη

θητεία, εφόσον µέχρι την κανονική λήξη της θητείας του µέλους
του οποίου η θέση κενώθηκε υπολείπεται διάστηµα µικρότερο
των δύο (2) ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το νέο µέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους του οποίου η θέση
κενώθηκε. Η ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα
εξάµηνο, αν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν
για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα
λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
Άρθρο 8
Λειτουργία της ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ συνέρχεται σε συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
2. Η ΡΑΕ συνεδριάζει νοµίµως εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων
ως προεδρεύων και τρία (3) τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε
κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που θέµα της ηµερήσιας διάταξης είναι η επιβολή κύρωσης, η ΡΑΕ συνεδριάζει νοµίµως εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) µέλη,
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή ενός εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύοντος.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, εάν αυτός απουσιάζει, του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η λαµβανόµενη απόφαση
συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
4. Κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τις συνεδριάσεις της ΡΑΕ ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής
της.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητες του Προέδρου της ΡΑΕ
1. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις
της µε τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και έχει, δυνάµει του
παρόντος νόµου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της ΡΑΕ, την ευθύνη της
λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότητες και
ιδίως:
(α) Προΐσταται της Γραµµατείας και όλων των υπηρεσιών της
ΡΑΕ και διευθύνει το έργο τους.
(β) Είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάµενος του
προσωπικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη Γραµµατεία της ΡΑΕ.
(γ) Εκδίδει τις ατοµικές πράξεις που αφορούν σε θέµατα του
προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, εκτός από αυτές για τις
οποίες αρµόδια είναι τα αντίστοιχα συµβούλια ή η ΡΑΕ.
(δ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ΡΑΕ.
(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρµογή των
αποφάσεων της ΡΑΕ και µπορεί να προβαίνει σε κατάρτιση συµβάσεων αξίας µέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ.
(στ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζεται µε
απόφαση της ΡΑΕ, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον κανονισµό
λειτουργίας της.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΑΕ,
αυτός αναπληρώνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση
κωλύµατος ή απουσίας αυτού, από τον Β’ Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει µπορεί
να αναθέτει τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της Αρχής για
συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών σε άλλο µέλος της ΡΑΕ ή σε µέλος της Γραµµατείας της.
2. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η ΡΑΕ δύναται, µε απόφασή της, να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες για την εξέταση
και έρευνα θεµάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε
τις αρµοδιότητες της ΡΑΕ. Στις κατά το προηγούµενο εδάφιο
συγκροτούµενες επιτροπές και οµάδες µπορούν να συµµετέχουν
και πρόσωπα που δεν είναι µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ. Με
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την απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται το έργο, η διάρκεια και η
σύνθεση κάθε επιτροπής και οµάδας. Οι εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται στον Πρόεδρο της ΡΑΕ, ο οποίος δύναται
να αποφασίσει τη δηµόσια ανακοίνωση των συµπερασµάτων
στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η αµοιβή των µελών των επιτροπών και οµάδων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε
απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισµό της
ΡΑΕ.
3. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ µπορεί µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει σε
άλλα µέλη της ΡΑΕ ή σε µέλη της Γραµµατείας της κάποια ή κάποιες από τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 περιπτώσεις α’ έως και ε’.
4. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ µπορεί µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχει εξουσιοδότηση σε άλλα µέλη της ΡΑΕ ή σε µέλη της Γραµµατείας της
να υπογράφουν αντ’ αυτού και µε εντολή του τις πράξεις που ο
Πρόεδρος έχει αρµοδιότητα να εκδίδει.

µετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το
διορισµό του. Η θητεία του στη ΡΑΕ λογίζεται ως πραγµατική
υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν
διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Αν η
θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή
έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση
του κλάδου του, η οποία συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται
µε την αποχώρησή του από το φορέα.
8. Τα µέλη της ΡΑΕ δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη µετά τη
λήξη της θητείας τους µε οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι,
µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή να απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή
ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των
οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άµεσα ή έµµεσα, στον
έλεγχο και την εποπτεία της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας
τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάµει άλλων διατάξεων, επιβάλλεται, µε απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου του άρθρου 11, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο
των συνολικών αποδοχών που τα εν λόγω πρόσωπα έλαβαν ως
µέλη της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 10
Νοµικό καθεστώς µελών της ΡΑΕ

Άρθρο 11
Πειθαρχική διαδικασία

1. Τα µέλη της PΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο
ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη της ΡΑΕ
δεσµεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονοµικό
συµφέρον. Τα µέλη της ΡΑΕ δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΡΑΕ είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Τα υπόλοιπα µέλη της ΡΑΕ είναι
πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, επιτρέπεται στα
υπόλοιπα µέλη της ΡΑΕ να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα
ή να απασχολούνται υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, ερευνητικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
άλλες ρυθµιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύµατα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη ρυθµιστικών Αρχών. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να
είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που υπάγεται άµεσα ή έµµεσα στον έλεγχο και την
εποπτεία της ΡΑΕ. Η κάλυψη των εισφορών των µελών της ΡΑΕ
σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης βαρύνει τον προϋπολογισµό
της ΡΑΕ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.
4. Τα µέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άµεσα ή έµµεσα
στην εποπτεία της ΡΑΕ, µε εξαίρεση την έµµεση κατοχή τέτοιων
µετοχών µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραµµάτων µε επενδύσεις σε µετοχές.
5. Τα µέλη της ΡΑΕ υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 (Α’ 309).
6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των µελών της ΡΑΕ καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η δαπάνη που
προκαλείται από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 µέλος της ΡΑΕ που
προέρχεται από φορέα του δηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, επανέρχεται αυτοδικαίως

1. Τα µέλη της ΡΑΕ, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών
τους, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα νόµο, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Η ευθύνη αυτή καταλογίζεται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση ειδικού πειθαρχικού συµβουλίου σύµφωνα
µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
2. Το πειθαρχικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
πενταετή θητεία και απαρτίζεται από δύο (2) Συµβούλους της
Επικρατείας και τρεις (3) µόνιµους Καθηγητές Πανεπιστηµίου
οποιασδήποτε βαθµίδας στο γνωστικό αντικείµενο του δηµοσίου
δικαίου και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται µετά από κλήρωση που διενεργείται από την Ολοµέλεια
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός εκ των µελών του συµβουλίου.
Μέλη του πειθαρχικού συµβουλίου που συνταξιοδοτούνται από
το σώµα στο οποίο µετέχουν ως δικαστικοί λειτουργοί ή καθηγητές διατηρούν την ιδιότητα του µέλους του πειθαρχικού συµβουλίου έως τη λήξη της θητείας τους. Με την ίδια απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
διορίζεται ο γραµµατέας του συµβουλίου και ο αναπληρωτής
του, οι οποίοι είναι µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ.
3. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του
πειθαρχικού συµβουλίου, καθώς και των αναπληρωτών τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η δαπάνη που
προκαλείται από το προηγούµενο εδάφιο βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
4. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου δύνανται να κινήσουν µε απόφασή τους ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Πρόεδρος
της Βουλής ή η ΡΑΕ χωρίς τη συµµετοχή του ελεγχόµενου µέλους.
5. Το όργανο που κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά την παράγραφο 4 διαβιβάζει στον πρόεδρο του πειθαρχικού συµβουλίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον ατοµικό φάκελο του
εγκαλουµένου και κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο και κοινοποιεί αντίγραφο της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας στο
σύνολο των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του πειθαρχικού συµβουλίου.
6. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου, όταν λάβει τα
στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου, παραγγέλλει την επίδοση κλήσης µε γνωστοποίηση των αιτιάσεων στον εγκαλούµενο
γνωρίζοντάς του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει γνώση του
συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης µέχρι την ηµεροµηνία της
πρώτης συζήτησης.
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7. Το συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον µελών και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατόπιν ακρόασης του εγκαλουµένου. Ο τελευταίος
απολαµβάνει του δικαιώµατος να παρίσταται στην ενώπιον του
πειθαρχικού συµβουλίου διαδικασία µε δικηγόρο.
8. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό εντός προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη διαβίβαση σε αυτό
πλήρους φακέλου της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις περί υπαλληλικής προσφυγής.
9. Στα µέλη της ΡΑΕ, όταν προβαίνουν σε πράξεις ή αναλαµβάνουν εργασία ή έργο που δεν συµβιβάζονται µε τις αρχές της
ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας που πρέπει να διέπουν τη
λειτουργία της Αρχής, ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή/και ποινική ευθύνη που τυχόν υπέχουν, επιβάλλεται µε την ως άνω διαδικασία η ποινή της παύσης.
10. Τα µέλη της ΡΑΕ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους,
εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η έκπτωση των µελών της ΡΑΕ συνεπεία αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης διαπιστώνεται µε απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση της αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης.
11. Η ιδιότητα του µέλους µπορεί να ανασταλεί, µε απόφαση
του πειθαρχικού συµβουλίου των προηγούµενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου, εφόσον έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά του µέλους αυτού και, πάντως, εάν εκδοθεί αµετάκλητο
παραπεµπτικό βούλευµα για ένα από τα εγκλήµατα που συνεπάγονται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό
µέλος κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η
θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή. Ωστόσο, η
ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο,
χωρίς τη συµµετοχή του µέλους, του οποίου η ιδιότητα έχει ανασταλεί, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις της τα λοιπά µέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 12
Ασφάλεια εφοδιασµού
1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, ιδίως σε σχέση µε το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης
στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της προβλεπόµενης
µελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή υπό
κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των συστηµάτων µεταφοράς και των δικτύων διανοµής, και
την εφαρµογή µέτρων για την κάλυψη της αιχµής ζήτησης,
καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε σχέση µε τη
δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναµικού. Για τους
σκοπούς αυτούς, η ΡΑΕ, συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου για τον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας
και κάθε ένα (1) έτος και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου για
τον τοµέα Φυσικού Αερίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι
παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις των Διαχειριστών των Συστηµάτων και των Διαχειριστών των Δικτύων
Ενέργειας. Η έκθεση αυτή δηµοσιοποιείται και κοινοποιείται στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τη
Βουλή των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των µέτρων διασφάλισης που λαµβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωµατική ακεραιότητα ή η
ασφάλεια των προσώπων, των µηχανηµάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των Συστηµάτων Ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή (Competent Authority)
για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που ορίζονται
στον Κανονισµό Ασφάλειας Εφοδιασµού του Φυσικού Αερίου
994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295). Τα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 6 και 7 του Κανονισµού 994/2010/ ΕΚ ασκούνται από τη
ΡΑΕ µε την ιδιότητά της ως Αρµόδιας Αρχής. Η ΡΑΕ, µε την ιδιότητά της αυτή, κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία προβλέπονται στην
παρ.4 του άρθρου 4 του Κανονισµού 994/2010/ΕΚ, δύναται να
αναθέτει τη διεκπεραίωση ειδικά οριζόµενων καθηκόντων που
σχετίζονται µε τα παραπάνω σε τρίτα πρόσωπα. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση των ανατιθέµενων καθηκόντων.
Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και
την ανάκληση των αδειών για την άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος
νόµου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης και λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των
καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά
τη χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου αυτές να είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού, καθώς και µε τυχόν
περιορισµούς που περιλαµβάνονται σε αυτόν ή σε δεσµευτικό
κείµενο που υποβάλλεται από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Διεθνείς Οργανισµούς. Σε περίπτωση
που η ΡΑΕ απορρίψει αίτηση για χορήγηση άδειας, οφείλει να
διασφαλίσει ότι οι λόγοι της απόρριψης είναι αντικειµενικοί και
αµερόληπτοι, καθώς επίσης ότι οι λόγοι αυτοί θα καταστούν γνωστοί στον αιτούντα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της Αρχής, δυνάµει των
άρθρων 32 και 33. Στην περίπτωση απόρριψης αιτήµατος για χορήγηση άδειας που αφορά δραστηριότητα στην αγορά του φυσικού αερίου η ΡΑΕ γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους
λόγους της ως άνω απόρριψης.
2. Η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των
αδειών για την άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων,
καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης των Δραστηριοτήτων αυτών καθορίζονται µε τους Κανονισµούς Αδειών
που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 90 για το φυσικό αέριο και
το άρθρο 135 για την ηλεκτρική ενέργεια.
3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις άδειες αυτές, καθώς και την
τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών.
4. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή πιστοποίησης για
την άσκηση των δραστηριοτήτων στον τοµέα της ενέργειας, η
ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50), τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά,
εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία των ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 14
Ανάπτυξη υποδοµών και παρακολούθηση
προγράµµατος ανάπτυξης
1. Η ΡΑΕ, µετά από δηµόσια διαβούλευση µε τους υφιστάµενους και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά µε τροποποιήσεις των Προγραµµάτων Ανάπτυξης που καταρτίσθηκαν από
τους αρµόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς. Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί
τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και εξετάζει:
(α) εάν το Πρόγραµµα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες
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που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία της ως άνω διαβούλευσης, ιδιαίτερα δε τις επενδυτικές ανάγκες,
(β) εάν το Πρόγραµµα Ανάπτυξης είναι σύµφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, µη δεσµευτικό, δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211),
και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον αρµόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραµµά του.
Εάν προκύψει αµφιβολία όσον αφορά τη συµφωνία ή µη του
Προγράµµατος Ανάπτυξης µε το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ
συµβουλεύεται τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών
Ενέργειας που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 713/2009.
2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους άλλους από
αυτούς που εκφεύγουν από τη σφαίρα επιρροής του διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
108.
3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Επίσης, η ΡΑΕ παρακολουθεί το χρόνο
που χρειάζονται οι Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και
των Δικτύων Διανοµής για την πραγµατοποίηση των συνδέσεων
χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών
στους χρήστες των Συστηµάτων και των Δικτύων τους. Η ΡΑΕ
δύναται να καθορίζει προθεσµίες σχετικά µε τα ανωτέρω, καθώς
και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ των χρηστών σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών.
Άρθρο 15
Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) µήνες πριν από την έναρξη ισχύος
τους, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 88 για το Φυσικό Αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια, τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των
Τιµολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων, κατά τρόπο,
ώστε τα Τιµολόγια αυτά να µην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι µεθοδολογίες και τα Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρµόδιων Διαχειριστών.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για τους
Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και τους Διαχειριστές
των Δικτύων Διανοµής, προκειµένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστηµάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανοµής,
να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια
του εφοδιασµού και να υποστηρίζονται οι σχετικές µε τις αρµοδιότητες των ως άνω Διαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες
αυτών.
3. Η ΡΑΕ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη να ζητά από
τους αρµόδιους Διαχειριστές να τροποποιήσουν τα ως άνω Τιµολόγια, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον
κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογική και η αµερόληπτη τιµολόγηση της χρήσης των Συστηµάτων ή των Δικτύων Διανοµής.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στον καθορισµό των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει, µε απόφασή της, προσωρινά τιµολόγια ή µεθοδολογίες
υπολογισµού των Τιµολογίων αυτών και να αποφασίζει τα κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, εάν τα τελικά Τιµολόγια ή µεθοδολογίες αποκλίνουν από τα αντίστοιχα προσωρινά.
Άρθρο 16
Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής
πρόσβασης τρίτων και της υποχρέωσης
για Ιδιοκτησιακό Διαχωρισµό
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής τµήµατος ή του συνόλου της δυναµικότητας Συστήµατος Φυσικού Αερίου και Διασυνδέσεων µε Συστήµατα Μεταφοράς ηλεκτρικής
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ενέργειας άλλων χωρών από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους ή την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού Διαχωρισµού,
σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 76 για το Φυσικό Αέριο και στο άρθρο 115 για τον
ηλεκτρισµό και προς το σκοπό αυτόν συνεργάζεται µε τις ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών - µελών, τυχόν τρίτου εµπλεκόµενου
κράτους,τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Άρθρο 17
Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανοµής
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα Κλειστά Δίκτυα Διανοµής εντός της Ελληνικής Επικράτειας και τα πρόσωπα που τα
διαχειρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Διαχειριστών Κλειστών Δικτύων Διανοµής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης
των παραπάνω Κλειστών Δικτύων Διανοµής.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση
Διαχειριστή Κλειστού Δικτύου Διανοµής, δύναται να παρέχεται
εξαίρεση από την υποχρέωση, σύµφωνα µε την οποία τα τιµολόγια σύνδεσης και χρήσης στο Κλειστό Δίκτυο Διανοµής που
αυτός διαχειρίζεται και οι µεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισµό τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ πριν από τη θέση τους σε
ισχύ. Κάθε χρήστης Κλειστού Δικτύου Διανοµής, για το οποίο
έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, δύναται να αιτείται
την έγκριση από τη ΡΑΕ των εφαρµοζόµενων, από τον Διαχειριστή του Κλειστού Δικτύου Διανοµής, τιµολογίων σύνδεσης και
χρήσης ή και της µεθοδολογίας βάσει της οποίας υπολογίζονται
αυτά.
Άρθρο 18
Διαχωρισµός των Διαχειριστών - Εποπτεία
επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την επικοινωνία µεταξύ των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωµένων
Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, µε σκοπό τη διασφάλιση της
τήρησης των υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς περί ισότιµης πρόσβασης χρηστών σε πληροφορίες και
στοιχεία.
2. Η ΡΑΕ έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που αφορά σε εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δανείων, µεταξύ των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και
των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι σχέσεις αυτές είναι συµβατές και βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Με
απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται κάθε οικονοµική και εµπορική συµφωνία µεταξύ των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και
των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 101.
3. Η ΡΑΕ έχει δικαίωµα πρόσβασης, οποτεδήποτε, ακόµη και
χωρίς προηγούµενη ανακοίνωση, στην έδρα, τα υποκαταστήµατα και τις εν γένει εγκαταστάσεις των Κάθετα Ολοκληρωµένων
Επιχειρήσεων και των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς,
περιλαµβανοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων και των αρχείων επικοινωνίας, προκειµένου να διαπιστώνεται η πληρότητα
των στοιχείων που παρέχονται στη ΡΑΕ για την εκπλήρωση των
αρµοδιοτήτων της.
4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
111, όλες ή συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 94, σε περίπτωση
διαρκούς παράβασης εκ µέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης στην οποία ανήκει.
5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητά αιτιολόγηση από τις Κάθετα Ολο-
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κληρωµένες Επιχειρήσεις, σε περίπτωση αναφοράς από τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς για θέµατα που αφορούν την εκτέλεση του Προγράµµατος
Ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της αντίκρουσης των
αναφορών περί µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος των
εν λόγω Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων.
Άρθρο 19
Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε την πιστοποίηση επιχειρήσεων
Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 64 για το Φυσικό Αέριο και
του άρθρου 113 για την ηλεκτρική ενέργεια και, στην περίπτωση
αιτηµάτων που υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα τα οποία
προέρχονται από χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 65 για το
Φυσικό Αέριο και του άρθρου 114 για την ηλεκτρική ενέργεια,
προκειµένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές
Συστήµατος Μεταφοράς.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από µέρους των Διαχειριστών των
Συστηµάτων Μεταφοράς διαρκή συµµόρφωση προς τα κριτήρια
του Κεφαλαίου Β’ του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β’ και
Γ’ του Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την
εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους
Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και τις επιχειρήσεις
που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
3. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου
της πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως:
(α) Ύστερα από γνωστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς σχεδιαζόµενης συναλλαγής, που, ενδεχοµένως,
να καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β’ του Τρίτου Μέρους
και των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ του Τέταρτου Μέρους.
(β) Με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της,
ότι σχεδιαζόµενη αλλαγή στον Έλεγχο ή στον τρόπο λήψης αποφάσεων των Κυρίων ή των Διαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς ενδέχεται να καταλήξει σε παράβαση των άρθρων 62 για
το Φυσικό Αέριο και 110 για την ηλεκτρική ενέργεια.
(γ) Όταν διαπιστώνει, ότι έχει ήδη συντελεστεί παράβαση του
άρθρου 62 για το Φυσικό Αέριο ή του άρθρου 110 για την ηλεκτρική ενέργεια.
(δ) Ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 20
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
1. Η τοποθέτηση ή η αποµάκρυνση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 107, καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που λαµβάνει αυτός από το Εποπτικό Συµβούλιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, υπόκεινται σε προηγούµενη
έγκριση της ΡΑΕ.
2. Η ΡΑΕ, δύναται να απορρίψει την πρόταση τοποθέτησης ή
να ζητήσει την αποµάκρυνση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης
µόνο σε περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εν
λόγω προσώπου ως προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς ή δεν διαπιστώνεται η επαγγελµατική του επάρκεια σε σχέση
µε τα προβλεπόµενα καθήκοντά του.
Άρθρο 21
Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις
1. Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρµογή
των κανόνων πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, συµπεριλαµβανόµενων των σχετικών τιµολογίων και της µεθοδολογίας υπολογισµού αυτών, του µηχανισµού κατανοµής και αποδέσµευσης της
δυναµικότητας και διαχείρισης της συµφόρησης, καθώς και της
παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξω-

δικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την
εφαρµογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Προς τούτο, η ΡΑΕ, ζητεί από τους αρµόδιους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς σχετική γνώµη. Η ΡΑΕ
συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, µε τις ρυθµιστικές αρχές
άλλων χωρών µε τις οποίες υφίσταται διασύνδεση.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη δηµοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς
και σχετικά µε τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση των Συστηµάτων
Μεταφοράς και την κατανοµή του δυναµικού στους ενδιαφεροµένους και δύναται να ζητήσει από τους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς κάθε πληροφορία σχετική µε την εκτέλεση
των καθηκόντων τους τηρώντας την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τις παραγράφους
1 και 2, καθώς και του άρθρου 25 η ΡΑΕ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών, των Συµµετεχόντων στην
Ενεργειακή Κοινότητα, των όµορων χωρών, καθώς και µε όργανα
που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ενεργειακής Κοινότητας, και της Ευρω - Μεσογειακής Συνεργασίας.
4. Η ΡΑΕ καθορίζει µε απόφασή της τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρµογή
των κανόνων που θεσπίζονται µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου και του Κανονισµού Ανοικτής Διαδικασίας Δέσµευσης
Δυναµικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο Τµήµα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών), σύµφωνα µε τα στοιχεία SG-Greffe (2007) D/203046 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 22
Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
1. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παρακολουθεί
και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί µελέτες, συντάσσει, δηµοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει
σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρµόδια όργανα τη
λήψη αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστικών και ατοµικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που
τίθενται µε τον παρόντα νόµο, την προστασία των καταναλωτών,
την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασµού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ παρακολουθεί
και εποπτεύει ιδίως:
(α) το βαθµό και την αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού
στην αγορά ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής,
(β) τις τιµές για τους οικιακούς καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προπληρωµής, το ποσοστό αλλαγής
Προµηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη, καθώς και τα παράπονα
των Πελατών,
(γ) την εµφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισµών του ανταγωνισµού και περιοριστικών συµβατικών πρακτικών, όπως ρητρών
αποκλειστικότητας που ενδέχεται να εµποδίζουν Πελάτες να συνάπτουν συµβάσεις ταυτόχρονα µε περισσότερους από έναν
Προµηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής Προµηθευτή,
(δ) τη συµβατότητα των όρων συµβάσεων Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου µε δυνατότητα διακοπής,
καθώς και των µακροπρόθεσµων συµβάσεων Προµήθειας, µε το
εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο,
(ε) την τήρηση των ειδικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους των
αδειών που τους έχουν χορηγηθεί.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών χονδρικής, και διασφαλίζει τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες προς τις υποχρεώσεις τους περί διαφάνειας.
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3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογαριασµών των
επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό
Αέριο και 141 για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής, έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούµενες επιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής,
µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και µεταξύ των δραστηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής,
προµήθειας, µεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου,
καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ).
4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει µη δεσµευτικές προς τρίτους οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της και τον
τρόπο άσκησης αυτών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και
οµοιόµορφη εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου του νόµου
αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 23
Λήψη ρυθµιστικών µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία των
ενεργειακών αγορών
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται µε σχετική διάταξη νόµου, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε
επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες µέτρα και
όρους, ανάλογους προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, οι οποίοι
κρίνονται αναγκαίοι προκειµένου να διασφαλίζονται η εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου και η ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς. Στο
πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ασκεί τις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών του
άρθρου 28 και συνεργάζεται ιδίως µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στο άρθρο 26, και τις
αρχές που είναι αρµόδιες για την άσκηση εποπτείας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
2. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά µε τη συµµόρφωση των τιµών προµήθειας προς τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν κρίνεται σκόπιµο.
Άρθρο 24
Προστασία των Καταναλωτών
1. Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρµογής των µέτρων προστασίας των Πελατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δεύτερου
Μέρους.
2. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, δύναται να επιβάλει στους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανοµής
Ενέργειας την υποχρέωση παροχής δεδοµένων κατανάλωσης
των Πελατών, χωρίς χρέωση, σε επεξεργάσιµη µορφή.
3. Η ΡΑΕ εξετάζει τις καταγγελίες Πελατών µόνο εφόσον
απορρέουν από ή αφορούν σε ζητήµατα ρυθµιστικής εποπτείας
που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και εξειδικεύονται στις
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Δεν εξετάζονται από τη ΡΑΕ ζητήµατα που αφορούν σε αστικής
ή εµπορικής φύσεως διαφορές.
Άρθρο 25
Περιφερειακή Συνεργασία - Οργανισµός Συνεργασίας
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας
1. Η ΡΑΕ, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, µπορεί να συνεργάζεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
µε όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας, διεθνείς οργανισµούς ή άλλα
όργανα που προβλέπονται από διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες, µε στόχο την ανάπτυξη εναρµονισµένου ρυθµιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού, την προστασία
των Πελατών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ συµµετέχει σε επιτροπές και οµάδες,
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συνεδριάσεις και συνόδους συµβουλίων και οργάνων και καταβάλλει κάθε είδους δαπάνες που προκύπτουν από τις σχετικές
υποχρεώσεις της.
2. Η ΡΑΕ συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισµού σε αυτή, συνεργαζόµενη µε τις ρυθµιστικές αρχές των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ρυθµιστικές
αρχές, ιδίως στην περιοχή της Ενεργειακής Κοινότητας, της
Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, καθώς και µε τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και
διεθνείς οργανισµούς, και ιδίως:
(α) Κοινοποιεί στις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
(β) Παρακολουθεί την τεχνική συνεργασία µεταξύ των Ευρωπαίων διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και των οµολόγων
τους σε τρίτες χώρες, ιδίως σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας και σε χώρες µε τα συστήµατα των οποίων διασυνδέονται τα
Συστήµατα Μεταφοράς της Ελλάδος.
(γ) Συµβάλλει σε διαδικασίες ανταλλαγής δεδοµένων για τις
πιο σηµαντικές διαδικασίες της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο.
3. Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί τη γνώµη του Οργανισµού Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα διασυνοριακού εµπορίου και ιδίως
σε σχέση µε αποφάσεις ρυθµιστικών αρχών άλλων κρατών µελών, που πιθανώς να αντίκεινται στις κατευθυντήριες γραµµές
που αναφέρονται στη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εντός δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εν λόγω απόφασης.
4. Η ΡΑΕ εφαρµόζει τις νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις του
Οργανισµού Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας.
5. Η ΡΑΕ διαβουλεύεται και συνεργάζεται για διασυνοριακά
θέµατα µε τις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και τρίτων χωρών µε τα συστήµατα των οποίων διασυνδέονται τα Συστήµατα Μεταφοράς της Ελλάδος, µε τον
Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως για:
(α) Την προώθηση της δηµιουργίας λειτουργικών διευθετήσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για βέλτιστη διαχείριση
του συστήµατος, να προωθείται η ανάπτυξη κοινών χρηµατιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η διασυνοριακή κατανοµή δυναµικότητας, καθώς και να παρέχεται η
δυνατότητα επαρκούς επιπέδου δυναµικού διασύνδεσης, µέσω
και νέων Διασυνδέσεων, σε περιφερειακό επίπεδο και µεταξύ περιφερειών, ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού και η βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, χωρίς
διακρίσεις µεταξύ προµηθευτών σε διάφορα κράτη - µέλη.
(β) Την ανάπτυξη κοινών κανόνων σχετικά µε την κατανοµή δυναµικότητας και διαχείρισης της συµφόρησης στις διασυνδέσεις.
Άρθρο 26
Σχέσεις ΡΑΕ µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού
1. Η ΡΑΕ συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού
για την αντιµετώπιση παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισµού, οι οποίες εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της τελευταίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ δύναται να εισηγείται στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού την κίνηση, κατά προτεραιότητα, σχετικής έρευνας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται παράβαση του
γενικού δικαίου του ανταγωνισµού, εφόσον κατά τη διεξαγωγή
ερευνών από τη ΡΑΕ, δυνάµει του άρθρου 28, προκύψουν ενδείξεις ότι τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων του γενικού δικαίου του ανταγωνισµού.
2. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχουν καθήκον αµοι-
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βαίας ενηµέρωσης για ευρήµατα που συλλέγονται στο πλαίσιο
των ελεγκτικών τους εξουσιών και πιθανολογούν ότι είναι κρίσιµα
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της προς ενηµέρωση ρυθµιστικής Αρχής, διαβιβάζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
3. Εφόσον κινηθεί ελεγκτική διαδικασία από τη ΡΑΕ και την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 28 και το άρθρο
39 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) αντιστοίχως, καθεµία από τις δύο
αυτές Αρχές δύναται να ορίσει εντεταλµένο υπάλληλο ως Ελεγκτή, ο οποίος θα συµµετάσχει στις διαδικασίες που διεξάγονται
από την άλλη Αρχή.
4. Τα στοιχεία και τα ευρήµατα που προκύπτουν από τη διενέργεια ερευνών από τη ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 39 του ν. 3959/2011 αντιστοίχως,
δύνανται, ύστερα από την αµοιβαία διαβίβασή τους, να χρησιµοποιηθούν και από τις δύο ρυθµιστικές Αρχές για τη στοιχειοθέτηση παραβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο των αντίστοιχων
αρµοδιοτήτων κάθε Αρχής.
5. Σε σχέση µε τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευτικότητας µε τη
διαβιβάζουσα Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 27
Συλλογή στοιχείων
1. Η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει πάσης φύσεως στοιχεία, ιδίως
τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, προκειµένου να εκπληρώνει αποτελεσµατικά τις εκ του
νόµου αρµοδιότητές της.
2. Η ΡΑΕ δύναται να απαιτεί πληροφορίες από τις επιχειρήσεις
που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες σχετικά µε την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησης για οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης πρόσβασης σε
τρίτους, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε µέτρα
αναγκαία για την ενίσχυση των Συστηµάτων ή των Δικτύων Διανοµής Ενέργειας. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, η ΡΑΕ δύναται
να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α’
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 3959/2011.
Άρθρο 28
Διεξαγωγή ερευνών
Τα µέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραµµατείας της, µετά
από έγγραφη εντολή της ΡΑΕ, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του και των κανόνων ανταγωνισµού στους τοµείς
αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011. Σε περίπτωση παρεµπόδισης
του έργου της ΡΑΕ εφαρµόζονται οι σχετικές µε την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3959/2011.
Άρθρο 29
Διαβούλευση
1. Η ΡΑΕ προβαίνει σε δηµόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις
που προβλέπονται ρητά µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση,
πριν από τη λήψη αποφάσεων και ρυθµιστικών µέτρων που δύναται να έχουν σηµαντικές συνέπειες στη σχετική αγορά ενέργειας, δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα να
διατυπώσουν τη γνώµη τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους ως προς τα προτεινόµενα µέτρα. Η δηµόσια διαβούλευση
διεξάγεται για εύλογο χρονικό διάστηµα και τα αποτελέσµατά
της, καθώς και τα συµπεράσµατα της ΡΑΕ από αυτήν, αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της.
2. Τα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιεχόµενο αυτής,
τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµί-

ζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
της ΡΑΕ.
Άρθρο 30
Κανονιστικές και νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες
1. Στην περίπτωση που η νοµοθεσία για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, η ΡΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για την έκδοση αυτών και καταθέτει προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς τις απόψεις της επί των σχεδίων των εν λόγω
διαταγµάτων.
2. Η ΡΑΕ δύναται να αναφέρεται προς τη Βουλή των Ελλήνων
και τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό προτείνοντας νοµοθετικές
ρυθµίσεις σχετικά µε την προώθηση και επίλυση θεµάτων που
ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ο Πρόεδρος της
Βουλής διαβιβάζει τις σχετικές προτάσεις στη Μόνιµη Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, η οποία µπορεί να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Βουλής τις
απόψεις της επί των ανωτέρω αναφορών.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει, µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τους Κανονισµούς και Κώδικες
που προβλέπονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ύστερα
από γνώµη του αρµόδιου διαχειριστή, όπου αυτή απαιτείται.
4. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, δύναται να εκδίδει ανακοινώσεις,
οι οποίες αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της, ως προς τον
τρόπο µε τον οποίον ερµηνεύει και εφαρµόζει το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της.
Άρθρο 31
Συµβάσεις
1. Η ΡΑΕ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για θέµατα που
άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε τις συµβάσεις
αυτές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοµοθετήµατα προσαρµογής
της εθνικής νοµοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, συµπληρωµατικά, από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
2. Η ΡΑΕ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς και µε ειδικούς επιστήµονες ή τεχνικούς
µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση µελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 32
Αποφάσεις της ΡΑΕ
1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, πρέπει να είναι πλήρως
και ειδικά αιτιολογηµένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο,
εκτός εάν αφορούν την εθνική άµυνα ή τη δηµόσια ασφάλεια,
οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο και δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στην επίσηµη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δηµοσιεύονται επιπλέον
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά των ατοµικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η προηγούµενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση για το
παραδεκτό του ένδικου βοηθήµατος του άρθρου 33 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 33
Δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της ΡΑΕ
Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώρησης, η
οποία ασκήθηκε κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32, προσβάλλεται
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών µε το ένδικο βοήθηµα
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της αίτησης ακύρωσης, στην περίπτωση που η απόφαση αφορά
τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, την τροποποίηση ή την
ανάκληση διοικητικών αδειών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη
περίπτωση. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών επί προσφυγής χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Εάν η απόφαση έχει κανονιστικό
χαρακτήρα, αυτή προσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 34
Καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ
1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των διαχειριστών
των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής Ενέργειας, καθώς
και κατά των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που
τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ
εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται για τρεις (3) ακόµη µήνες µε αιτιολογηµένη πράξη
της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσµία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας επιτρέπεται µόνο κατόπιν
συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία.
2. Η απόφαση της ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33.
Άρθρο 35
Προσωρινά µέτρα
1. Σε περιπτώσεις που η ΡΑΕ, δρώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώσει κατά σοβαρή πιθανολόγηση ότι
τίθεται ζήτηµα παράβασης της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας περί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η
οποία ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια υγεία ή τις συνθήκες
υγιούς ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ή δηµιουργεί σοβαρά οικονοµικά
ή λειτουργικά προβλήµατα σε άλλες επιχειρήσεις, µπορεί να
λαµβάνει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της και τηρώντας την αρχή
της αναλογικότητας, πρόσφορα προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Τα
προσωρινά αυτά µέτρα δεν πρέπει να κατατείνουν στην πλήρη
ικανοποίηση του δικαιώµατος. Στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση
παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, εκτός εάν
λόγοι κατεπείγοντος δεν το επιτρέπουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εν λόγω επιχείρηση καλείται να εκθέσει τις απόψεις
της εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των προσωρινών µέτρων και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν
επαρκή, η ΡΑΕ ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα
προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα αποκατάστασης.
2. Η απόφαση της ΡΑΕ περί των προσωρινών µέτρων είναι
άµεσα εκτελεστή και υπόκειται µόνο σε προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33.
Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως περί των προσωρινών µέτρων.
3. Η ΡΑΕ µπορεί να επιβάλει χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε
ηµέρα µη συµµόρφωσης προς την απόφασή της περί των προσωρινών µέτρων. Η επιµέτρηση του προστίµου αυτού γίνεται µε
βάση την αρχή της αναλογικότητας.
Άρθρο 36
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται µετά από ακρόαση
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των ενδιαφεροµένων, επιβάλλονται στους κυρίους και τους διαχειριστές των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου και στις επιχειρήσεις που ασκούν
Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, πρόστιµα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους. Το ύψος του προστίµου είναι ανάλογο µε τη βαρύτητα και
τη συχνότητα της παράβασης.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η µεθοδολογία και τα επί
µέρους κριτήρια των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Η επιβολή των προστίµων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή,
για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ιδίως δε των προβλεποµένων
στις διατάξεις του ν. 3959/2011.
4. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της και δηµοσιεύονται στον τύπο.
5. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) στο όνοµα και για λογαριασµό της ΡΑΕ και
αποδίδονται σε αυτήν.
6. Σε περιπτώσεις συστηµατικής και κατ’ επανάληψη παράβασης του νοµοθετικού πλαισίου και των όρων, σύµφωνα µε τους
οποίους χορηγούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο
άδειες, η ΡΑΕ µπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση
µπορεί να επιβάλεται παράλληλα και µε πρόστιµο.
Άρθρο 37
Διαιτησία
1. Με τον παρόντα νόµο οργανώνεται µόνιµη διαιτησία στην
ΡΑΕ, στην οποία υπάγονται προς επίλυση:
(α) οι διαφορές µεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται
µε οποιονδήποτε τρόπο στον τοµέα της ενέργειας,
(β) οι διαφορές µεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες,
(γ) κάθε διαφορά που αναφύεται µεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρµογή της σχετικής κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
2. Η υπαγωγή στη διαιτητική διαδικασία µιας από τις ανωτέρω
διαφορές προϋποθέτει κατάρτιση έγγραφης συµφωνίας διαιτησίας µεταξύ των µερών.
3. Στην ως άνω διαιτησία εφαρµόζονται τα άρθρα 867 έως 900
του Κ.Πολ.Δ., εφόσον µε το παρόν άρθρο δεν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση διεθνούς εµπορικής διαιτησίας, όπως αυτή
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2735/1999 (Α’
167), η υπαγωγή στον Κ.Πολ.Δ. είναι δυνατή εφόσον, υπάρχει
ρητή σχετική συµφωνία µεταξύ των µερών.
4. Η διαιτησία διεξάγεται ενώπιον τριµελούς διαιτητικού οργάνου, το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε
κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος συντάσσεται κάθε
δύο έτη, µε απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ. Ο κατάλογος περιλαµβάνει µέλη της ΡΑΕ, µέλη Τεχνικών Επιµελητηρίων και Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και καθηγητές Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων οποιασδήποτε βαθµίδας, µε εξειδικευµένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της
ΡΑΕ.
5. Αν τα µέρη δεν ορίσουν διαιτητή ή επιδιαιτητή, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 873 και 874 του Κ.Πολ.Δ., εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 878 Κ.Πολ.Δ., αλλά αντί για το Μονοµελές Πρωτοδικείο αποφασίζει σχετικά ο Πρόεδρος της ΡΑΕ. Ο
Πρόεδρος της ΡΑΕ αποφασίζει, επίσης, αντί του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου, στις περιπτώσεις των άρθρων 880 παρ. 2 και 884
του Κ.Πολ.Δ..
6. Το διαιτητικό δικαστήριο µεριµνά ώστε η διαδικασία έως και
τη δηµοσίευση της απόφασης να έχει περατωθεί εντός έξι (6)
µηνών από την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας.
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7. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται µε απόφασή του να ζητεί
από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώµης για ζητήµατα που άπτονται
των ρυθµιστικών της αρµοδιοτήτων και είναι κρίσιµα για την επίλυση της διαφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 38
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εισπράτει, ως
πόρους αυτής:
(α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του
τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα:
(αα) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία και γνωµοδότηση ή
απόφαση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση
ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση άδειας ή πιστοποίησης
προς άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου.
(ββ) Ετήσια τέλη για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών
καυσίµων.
(β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς.
2. Οι πόροι της ΡΑΕ εισπράττονται για λογαριασµό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου
έχει η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισής της.
3. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη µεθοδολογία υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών ανά δραστηριότητα και
ακολουθούµενη πρακτική διαδικασία, στο πλαίσιο της εν γένει
άσκησης των αρµοδιοτήτων της. Η µεθοδολογία καταρτίζεται
λαµβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών κάθε δραστηριότητας,
το εύρος των απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών και απασχόλησης της Αρχής, και ιδίως αυτών της χορήγησης και παρακολούθησης αδειών ή πιστοποίησης άσκησης της δραστηριότητας,
καθώς και της εποπτείας της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών και την εξασφάλιση ισότιµης και αποτελεσµατικής εισόδου
στις σχετικές αγορές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µε
βάση τον προϋπολογισµό της Αρχής και τη µεθοδολογία υπολογισµού της παραγράφου 3, καθορίζονται το ύψος των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται υπέρ της ΡΑΕ, τα όργανα, ο
τρόπος είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Η ΡΑΕ δύναται να εισπράττει συνδροµές από συµµετέχοντες σε συνέδρια ή εκδηλώσεις παρεµφερούς σκοπού που οργανώνει, προκειµένου να διασφαλίζεται η επιτυχής και αποτελεσµατική διοργάνωση αυτών.
6. Αν από την οικονοµική διαχείριση της ΡΑΕ στο τέλος κάθε
διετίας προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα - έξοδα)
που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούµενης χρήσης, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται έως το ογδόντα τοις εκατό
(80%) του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος:
(α) είτε να διατίθεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού,
(β) είτε το ποσό αυτό να µειώνει ισόποσα και συµµέτρως το
ύψος των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας, ώστε να πληρούται το κριτήριο
της κοστοστρέφειας των ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση
αυτή µε την ίδια απόφαση καθορίζεται κατά τρόπο διαφανή, αντικειµενικό και αµερόληπτο, που δεν εισάγει διακρίσεις, η µεθοδολογία επιµερισµού του ποσού αυτού στις υπόχρεες
επιχειρήσεις, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ.
7. Η ΡΑΕ έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης, και να
δηµοσιεύει ισολογισµό, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονι-

σµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
8. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στη
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων µαζί µε την έκθεση πεπραγµένων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Οι δαπάνες
του ελέγχου βαρύνουν τη ΡΑΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 39
Η διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της ΡΑΕ ανατίθεται
στη Γραµµατεία της, η οποία ιδρύθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 2773/1999.
Άρθρο 40
Διάρθρωση της Γραµµατείας
1. Η Γραµµατεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις και
Γραφείο Προέδρου, του οποίου προΐσταται ο Πρόεδρος της
Αρχής, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Για την υποστήριξη του έργου του Γραφείου Προέδρου διατηρούνται οι πέντε
(5) θέσεις ειδικών συνεργατών, οι οποίες είχαν συσταθεί µε το
άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3428/2005. Οι πέντε (5) ειδικοί συνεργάτες εξοµοιούνται ως προς το νοµικό καθεστώς τους προς τους
µετακλητούς δηµοσίους υπαλλήλους, µε εξαίρεση τα εργασιακά
τους ζητήµατα ως προς τα οποία εξοµοιούνται µε το λοιπό προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ. Η πρόσληψη στις θέσεις
αυτές γίνεται µε απόφαση Προέδρου, ενώ µπορούν να καλύπτονται και από µέλη του προσωπικού των Διευθύνσεων της Γραµµατείας της ΡΑΕ, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν
να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νοµικού καθεστώτος που
διέπει τα µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ.
2. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους Διευθύνσεων και του Γραφείου Προέδρου, καθώς και η κατανοµή των θέσεων του προσωπικού καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΡΑΕ, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 45.
3. Κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από Τµήµατα, στα οποία κατανέµεται το προσωπικό των Διευθύνσεων, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση
του Προέδρου της, ή µε απόφαση του Προέδρου της, εφόσον η
σχετική αρµοδιότητα έχει µεταβιβασθεί σε αυτόν δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 8, καθορίζονται οι επί µέρους αρµοδιότητες των Τµηµάτων και τοποθετούνται τα µέλη της Γραµµατείας
της ΡΑΕ κατά Διευθύνσεις και Τµήµατα.
4. Σε καθεµία από τις Διευθύνσεις και σε καθένα από τα Τµήµατα της Γραµµατείας της ΡΑΕ ορίζεται Προϊστάµενος, ο οποίος
αναπληρώνεται κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων, καθώς και οι Αναπληρωτές τους,
επιλέγονται, µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του Προέδρου της, για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία
ή περισσότερες φορές µε όµοια απόφαση, µεταξύ των µελών
της Γραµµατείας της ΡΑΕ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που
εξειδικεύονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Στη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής µε σχέση έµµισθης εντολής,
διορισµένος στον Άρειο Πάγο, που επιλέγεται από τη ΡΑΕ, µετά
από εισήγηση του Προέδρου της και αναπληρώνεται κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
της ΡΑΕ.
5. Πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική δοµή, τη διάρθρωση της ΡΑΕ και τον ορισµό των Προϊσταµένων των Διευθύν-
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σεων και των Τµηµάτων αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα
της.
Άρθρο 41
Προσωπικό της Γραµµατείας
1. Για τη στελέχωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ, ιδρύονται,
πέραν των θέσεων που προβλέπονται στο ν. 2773/1999 και σε
άλλες διατάξεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, επιπλέον είκοσι
(20) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, πέντε (5) θέσεις
διοικητικού προσωπικού και πέντε (5) θέσεις δικηγόρων που υπηρετούν µε σχέση έµµισθης εντολής. Επιπρόσθετα, πέντε (5) θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού. Τα µέλη του ειδικού τεχνικού
προσωπικού παρέχουν έργο υποδοµής στη λειτουργία της Γραµµατείας προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες για
την αρτιότερη εκτέλεση του έργου της. Οι ειδικότητες του διοικητικού, ειδικού επιστηµονικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού,
καθώς και των δικηγόρων που υπηρετούν µε σύµβαση έµµισθης
εντολής καθορίζονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µπορούν να αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ.
2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α’ 39).
3. Θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή µπορούν να καταλαµβάνονται από δικηγόρους, που υπηρετούν σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από
αίτησή τους και σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της ΡΑΕ συνεπάγεται υποχρεωτική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989
(Α’ 230 ), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 2145/1993 (Α’88 ) και στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε την παρ.
8 του άρθρου 19 του ν. 3232/2004 (Α’48), εφαρµόζεται αναλόγως, µε εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του ν. 1868/1989, από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη ΡΑΕ µε
σύµβαση έµµισθης εντολής, για τους δικηγόρους που υπηρετούν
στη ΡAE σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και τελούν
σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήµατός τους,
καθώς και για τους νοµικούς που προσλαµβάνονται µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για τα µέλη της ΡΑΕ εφόσον είναι δικηγόροι. Για τις
αποδοχές των δικηγόρων που ασχολούνται στη ΡΑΕ µε σχέση
έµµισθης εντολής εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της
Γραµµατείας της ΡΑΕ.
4. Για την κάλυψη των αναγκών της Γραµµατείας της ΡΑΕ µπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό των νοµικών προσώπων
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 (Α’ 28), όπως ισχύει,
µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τοµέα ενέργειας. Η απόσπαση
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση
από τις κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών που µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Για την άρση της
απόσπασης απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ.
Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται υποχρεωτικά, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Γραµµατείας
της, για την κάλυψη των οποίων έγινε η απόσπαση συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.
Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα του
Δηµοσίου Τοµέα και αποσπάται στη ΡΑΕ, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση
που κατείχε πριν από την απόσπασή του, οι αποδοχές του δια-
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τηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της οργανικής
του θέσης, λαµβανοµένης υπόψη της µισθολογικής ωρίµανσης
και εξέλιξης της θέσεως αυτής. Η δαπάνη που προκαλείται από
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, µετά από πρόταση της ΡΑΕ, µπορεί να µετατάσσεται
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Γραµµατείας της ΡΑΕ, εφόσον
έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισµό στις θέσεις αυτές. Η ΡΑΕ, εφόσον επιθυµεί να καλύψει κενές θέσεις της
Γραµµατείας της µε µετάταξη, προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση
που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στην οποία ορίζεται αποκλειστική
προθεσµία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις µετάταξης εξετάζονται από τη ΡΑΕ, η οποία αποφαίνεται, αφού συνεκτιµήσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων
της θέσης στην οποία θα γίνει η µετάταξη, κατ’ εφαρµογή της
διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 42
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Στη Γραµµατεία της ΡΑΕ συστήνεται υπηρεσιακό συµβούλιο,
το οποίο λειτουργεί και ως πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο
και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ και, συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/ 2007) και του π.δ. 410/1988 (Α’ 191), όπως κάθε φορά
ισχύουν. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία, η λειτουργία και
οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα αναφορικά µε το υπηρεσιακό συµβούλιο ρυθµίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο
συγκροτείται και λειτουργεί κατά αναλογία των οριζοµένων στις
διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 43
Αποδοχές, αποζηµιώσεις προσωπικού της Γραµµατείας
1. Οι αποδοχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι µισθοί, τα
επιδόµατα και οι απολαβές για υπερωριακή απασχόληση, καθώς
και το ύψος κάθε είδους δαπανών σχετικών µε τις πρόσθετες
αποζηµιώσεις και την αποζηµίωση µετακίνησης του προσωπικού
που υπηρετεί στη ΡΑΕ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, συµπεριλαµβανοµένων των πέντε (5) ειδικών συνεργατών του Γραφείου Προέδρου, καθορίζονται, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
Άρθρο 44
Το προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ υπέχει τις υποχρεώσεις εχεµύθειας και προστασίας του επιχειρηµατικού ή και άλλων
απορρήτων, που υπέχουν και τα µέλη της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Επιτρέπεται στα µέλη της Γραµµατείας της
ΡΑΕ να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα ή να απασχολούνται
υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικούς
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες ρυθµιστικές Αρχές
ή φορείς ή ιδρύµατα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε
στελέχη ρυθµιστικών Αρχών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
τα µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν
θέση εταίρου, µετόχου, µέλους διοικητικού συµβουλίου, διαχει-
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ριστή, υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συµβούλου ή µελετητή σε
επιχείρηση, η οποία εποπτεύεται άµεσα ή έµµεσα από τη ΡΑΕ.

Άρθρο 47
Δικαιώµατα Επιλεγόντων Πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ

1. Οι Επιλέγοντες Πελάτες έχουν δικαίωµα ελεύθερης επιλογής Προµηθευτή. Όλοι οι Επιλέγοντες Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στην Υψηλή και Μέση Τάση και οι
Επιλέγοντες Πελάτες Φυσικού Αερίου, δύναται να προµηθεύονται ενέργεια, ταυτοχρόνως, από περισσότερους του ενός Προµηθευτές. Η διαδικασία αλλαγής προµηθευτή δεν επιφέρει
οικονοµική επιβάρυνση στον πελάτη. Η αλλαγή Προµηθευτή δεν
απαλλάσσει τον Πελάτη από την υποχρέωση τήρησης των συµβατικών του δεσµεύσεων.
2. Η Προµήθεια επιτρέπεται µόνο µετά από σύναψη Σύµβασης
Προµήθειας µεταξύ Προµηθευτή και πελάτη. Η Σύµβαση Προµήθειας συνάπτεται κατόπιν προσφοράς Προµήθειας, την οποία
καταρτίζει και υποβάλλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη κατόπιν
αίτησής του. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της Σύµβασης Προµήθειας πρέπει να είναι συµβατοί µε τις αρχές της καλής πίστης
και τήρησης των συναλλακτικών ηθών, και να καθίστανται εν γνώσει του πελάτη πριν από τη σύναψη της Σύµβασης Προµήθειας.
3. Ο Οικιακός Πελάτης έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει αζηµίως από τη Σύµβαση Προµήθειας εντός δεκατεσσάρων (14)
ηµερών, εκτός εαν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη προθεσµία, αν
ο Προµηθευτής δεν παρέδωσε στον Πελάτη τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 48, καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 51, όπως αυτά εξειδικεύονται µε τους Κώδικες Προµήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 45
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΡΑΕ.
2. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται ιδίως:
(α) η διάρθρωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ σε επί µέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και στο Γραφείο Προέδρου,
(β) οι αρµοδιότητες των επί µέρους Διευθύνσεων της Γραµµατείας και του Γραφείου Προέδρου της ΡΑΕ,
(γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, η
κατανοµή του στις επί µέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και το Γραφείο Προέδρου και οι όροι εργασίας του,
(δ) οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε το υπηρεσιακό συµβούλιο,
ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ,
(ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταµένων
των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων της Γραµµατείας της ΡΑΕ,
(στ) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως η διαδικασία
των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων,
(ζ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων, του υλικού και της περιουσίας της ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της ΡΑΕ,
(η) κάθε ζήτηµα σχετικό µε τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών,
(θ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την πειθαρχική διαδικασία των
µελών της ΡΑΕ,
(ι) τα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιεχόµενο αυτής,
τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
(ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα µέλη της ΡΑΕ και
το προσωπικό της Γραµµατείας της, καθώς και τους συνεργάτες
αυτής,
(ιβ) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της ΡΑΕ και
της Γραµµατείας της.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191)
οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του παρόντος Δεύτερου
Μέρους ρυθµίζουν ειδικότερα τα ζητήµατα προστασίας των Πελατών στον τοµέα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Για τους σκοπούς των Κεφαλαίων αυτών
οποιαδήποτε αναφορά σε Πελάτες νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντες Πελάτες. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ και Β’ δεν
εφαρµόζονται στις ΕΠΑ ως Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Η ΡΑΕ εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων των Κεφαλαίων
Α’ και Β’ του παρόντος Δεύτερου Μέρους από τους Προµηθευτές που προµηθεύουν Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και όσον
αφορά στο Κεφάλαιο Γ’ από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανοµής και δύναται να επιβάλει στους παραβάτες, διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 48
Υποχρεώσεις των Προµηθευτών
1. Οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου,
υποχρεούνται ιδίως:
(α) Να πληροφορούν τους Πελάτες τους για τη δυνατότητα
αλλαγής Προµηθευτή, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 47.
(β) Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης
Προµήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του
Πελάτη στις κατηγορίες των Ευάλωτων Πελατών και να συνδράµουν τον Πελάτη στην υπαγωγή του σε αυτές, εφόσον πληροί
τις προϋποθέσεις ένταξής του.
(γ) Να παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης
του Πελάτη στην Υπηρεσία Τελευταίου Καταφυγίου και προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια και στην Καθολική Υπηρεσία.
(δ) Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες
υποβολής παραπόνων και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
(ε) Να λαµβάνουν τα προβλεπόµενα κατάλληλα µέτρα ώστε
να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των Πελατών που βρίσκονται
σε αποµακρυσµένες περιοχές.
(στ) Να λαµβάνουν τα προβλεπόµενα κατάλληλα µέτρα προστασίας των Ευάλωτων Πελατών.
(ζ) Να παρέχουν και να διασφαλίζουν την άµεση και εύκολη
πρόσβαση στο Ερωτηµατολόγιο Καταναλωτή Ενεργείας, που
συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάθε άλλου είδους πληροφορίες και έντυπα κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ.
(η) Να παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τους επιβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη στοιχεία
σχετικά µε:
(α) Τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό
µείγµα καυσίµων του εκάστοτε Προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος, µε κατανοητό και σαφώς συγκρίσιµο τρόπο.
(β) Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον
αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2, που είναι αποτέλεσµα
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό µείγµα
καυσίµων του Προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος.
3. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να συνιστά και να διατηρεί
καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του επαρκώς
στελεχωµένη, αναλόγως του αριθµού και των κατηγοριών Πελα-
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τών µε τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.
4. Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει διαδικασία
υποβολής και διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων Πελατών.
Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων καταρτίζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πελάτη κατά τη διαδικασία υποβολής τους,
παρέχοντάς του για τον σκοπό αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. Η διαδικασία διενεργείται κατά τρόπο εύκολο, ανέξοδο και
χωρίς να εισάγονται διακρίσεις ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες Πελατών. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες υποβολής και
διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων Πελατών κάθε Προµηθευτή.
5. Ο Προµηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προµηθεύσει συγκεκριµένο Πελάτη εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η
ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς άλλον Προµηθευτή. Οι προϋποθέσεις άρνησης προµήθειας και διακοπής
της παροχής πρέπει να είναι σαφώς διατυπωµένες και παρέχονται στον Πελάτη εκ των προτέρων και ιδίως κατά το στάδιο των
διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης Προµήθειας.
Άρθρο 49
Διαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών
1. Οι Πελάτες έχουν δωρεάν και εύκολη, χωρίς διακρίσεις,
πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν
τον κατάλληλο για αυτούς Προµηθευτή και, ιδίως, τις εκάστοτε
ισχύουσες χρεώσεις και τους όρους των Συµβάσεων Προµήθειας εκάστου Προµηθευτή για τις κατηγορίες Πελατών που εξυπηρετούν, στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωσή τους, καθώς και
στοιχεία της συνολικής χρέωσης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου εκάστου Πελάτη.
2. Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα τους, όλους τους όρους και προϋποθέσεις
που περιλαµβάνονται στις Συµβάσεις Προµήθειας και τους αντίστοιχους τιµοκαταλόγους τους. Στους Κώδικες Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατόν να
εξειδικεύονται τα δικαιώµατα αυτά και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στην αγορά, ιδίως των αρµόδιων διαχειριστών των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής ενέργειας
και των Προµηθευτών, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση
των δικαιωµάτων των Πελατών.
3. Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες µε την ιστοσελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δηµοσιευµένα τιµολόγια
κάθε Προµηθευτή, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στον Κώδικα Προµήθειας.
4. Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δηµοσιοποιεί γενικά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τους Πελάτες του, καθώς και στοιχεία
σχετικά µε τις δραστηριότητές του. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και
λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να διασφαλίζεται η
αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι Προµηθευτές
στους Πελάτες τους και ιδίως τα στοιχεία της παραγράφου 2 του
άρθρου 48, καθώς και η παροχή αυτών σε εθνικό επίπεδο µε
τρόπο σαφώς συγκρίσιµο.
Άρθρο 50
Διαδικασίες επίλυσης διαφορών
1. Προµηθευτές και Πελάτες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή
διαφωνίας προκύπτει ως προς την ερµηνεία, την ισχύ ή την τήρηση όρων της Σύµβασης Προµήθειας και των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Φυσικού Αερίου.
2. Για κάθε διαφωνία µεταξύ Πελάτη και Προµηθευτή, ο Πελάτης µπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατά
τα προβλεπόµενα στο ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως ισχύει, ή σε
κάθε άλλο αρµόδιο φορέα που προβλέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία.
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3. Με τους Κώδικες Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατόν να ρυθµίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 51
Κώδικας Προµήθειας
1. Με τους Κώδικες Προµήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 85 για το Φυσικό Αέριο και 138 για την ηλεκτρική ενέργεια, δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου και να διαφοροποιούνται οι ως άνω υποχρεώσεις των Προµηθευτών για διαφορετικές κατηγορίες πελατών ανάλογα των ιδιαιτεροτήτων των πελατών αυτών ως προς
την κατανάλωσή τους και τις οικονοµικές και διαπραγµατευτικές
τους δυνατότητες. Με τους Κώδικες Προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου ρυθµίζονται ειδικότερα:
(α) Η διαδικασία αλλαγής Προµηθευτή και το απαιτούµενο
χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωσή της που δεν δύναται να
υπερβαίνει τις τρεις (3) εβδοµάδες, από την κοινοποίηση της
σχετικής εντολής περί αλλαγής εκπροσώπησης προς τον αρµόδιο Διαχειριστή, κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή
Προµηθευτή, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του Πελάτη, καθώς
και οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή και του πελάτη κατά τη διαδικασία αλλαγής.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις Προµήθειας σε Πελάτες.
(γ) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις Προµηθευτών και πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων και της σύναψης σύµβασης µεταξύ τους όσο και κατά την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.
(δ) Τα θέµατα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών
από αθέµιτες και παραπλανητικές µεθόδους πώλησης.
(ε) Η διαδικασία σύναψης Σύµβασης Προµήθειας και ιδίως:
(αα) Η διαδικασία υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας Προµήθειας.
(ββ) Το ελάχιστο περιεχόµενο της προσφοράς, που περιλαµβάνει σχέδιο Σύµβασης Προµήθειας συµπεριλαµβανοµένων των
προτεινόµενων από τον Προµηθευτή τιµολογίων και των ειδικών
και γενικών όρων της Σύµβασης, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι όροι διακοπτόµενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας
και οι ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής
Φυσικού Αερίου.
(γγ) Οι όροι προσφοράς πρόσθετων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος ή και του αντίστοιχού Κώδικα
Προµήθειας, καθώς και τις σχετικές χρεώσεις για τις πρόσθετες
αυτές υπηρεσίες.
(δδ) Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις που δύνανται να παρέχονται
από τους Πελάτες προς τους Προµηθευτές.
(εε) Οι προϋποθέσεις άρνησης Προµήθειας.
(στ) Το ελάχιστο περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
(ζ) Η ελάχιστη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας και σχετικοί
όροι και προϋποθέσεις για την πρόωρη λύση και καταγγελία της
Σύµβασης.
(η) Η δυνατότητα καταβολής και επιστροφής εγγύησης, καθώς
και ο τρόπος καθορισµού αυτής.
(θ) Οι όροι και προϋποθέσεις ώστε οι Πελάτες να έχουν ελευθερία επιλογής µεθόδων πληρωµής που είναι δίκαιοι και διαφανείς.
(ι) Τα ελάχιστα τυποποιηµένα έντυπα που υποχρεούται να καταρτίζει κάθε Προµηθευτής και να διαθέτει δωρεάν τουλάχιστον
στα σηµεία εξυπηρέτησης Πελατών και µέσω της ιστοσελίδας,
καθώς και τα έντυπα που συνοδεύουν τη Σύµβαση Προµήθειας.
(ια) Οι λεπτοµέρειες καθώς και τα στοιχεία που υποχρεούται
να κοινοποιεί ο Προµηθευτής στη ΡΑΕ για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
49.
(ιβ) Οι υποχρεώσεις της ΡΑΕ σχετικά µε την καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών και τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή
Προµηθευτή.
(ιγ) Οι βασικές αρχές κατάρτισης τιµολογίων προµήθειας
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ώστε, µεταξύ άλλων να είναι αυτά εύκολα συγκρίσιµα, λαµβάνοντας υπόψη και τις ακολουθούµενες πρακτικές µέτρησης των
διαχειριστών των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής ενέργειας.
(ιδ) Η διαδικασία και οι όροι της παροχής υπηρεσιών Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και, προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια και, Καθολικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 57 και 58 και τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούν οι Πελάτες που δικαιούνται τις υπηρεσίες αυτές.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου περιλαµβάνει τα στοιχεία
του Προµηθευτή, την περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
τους γενικούς και ειδικούς όρους Προµήθειας, τα τιµολόγια προµήθειας και τις λοιπές χρεώσεις, τον τρόπο εκτίµησης ή µέτρησης της κατανάλωσης, τη µεθοδολογία υπολογισµού των
χρεώσεων βάσει εκτιµήσεων κατανάλωσης ή µετρήσεων και
τυχόν ειδικούς όρους.
3. Ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη Σύµβαση Προµήθειας, οι Κώδικες Προµήθειας καθορίζουν ιδίως:
(α) Τις υποχρεώσεις του Προµηθευτή σχετικά µε την ενηµέρωση του Πελάτη, ιδίως σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα τιµολόγια,
τις λοιπές χρεώσεις και τους τρόπους επικοινωνίας.
(β) Τη διαδικασία και τη συχνότητα έκδοσης και αποστολής
λογαριασµών κατανάλωσης για τις υπηρεσίες που παρέχονται
στο πλαίσιο της Σύµβασης Προµήθειας.
(γ) Το ελάχιστο περιεχόµενο του λογαριασµού κατανάλωσης.
(δ) Τους εναλλακτικούς τρόπους αποστολής λογαριασµών κατανάλωσης.
(ε) Τη διαδικασία διόρθωσης λογαριασµών κατανάλωσης.
(στ) Τη διαδικασία και τους τρόπους εξόφλησης λογαριασµών
κατανάλωσης.
(ζ) Τη διαδικασία χειρισµού ληξιπρόθεσµων οφειλών.
(η) Τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.
(θ) Τη διαδικασία τροποποίησης των όρων της Σύµβασης Προµήθειας συµπεριλαµβανοµένων και των τιµολογίων προµήθειας,
σύµφωνα µε εκ των προτέρων καθορισµένα αντικειµενικά, διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια και τα δικαιώµατα του καταναλωτή σε περίπτωση µονοµερούς τροποποίησης των όρων της
Σύµβασης από τον Προµηθευτή.
(ι) Τη διαδικασία καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας.
(ια) Τις περιπτώσεις και τη διαδικασία λύσης και εκχώρησης
της Σύµβασης Προµήθειας.
Άρθρο 52
Προστασία Ευάλωτων Πελατών
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και της Προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:
(α) Οι οικονοµικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται
από την Ενεργειακή Πενία.
(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των
οποίων αυτοί έχουν την επιµέλεια σύµφωνα µε το νόµο και συνοικούν µε αυτούς, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεχή
και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης και ιδίως
άτοµα που χρειάζονται συνεχή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης
ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές µηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιµοκάθαρσης και κάθε παρόµοιας φύσης συσκευή.
(γ) Ηλικιωµένοι πελάτες που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
συνοικούν µε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το
ως άνω όριο ηλικίας.
(δ) Πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ιδίως άτοµα µε
σοβαρή σωµατική ή ψυχική αναπηρία, µε νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήµατα, ή µε πολλαπλές
αναπηρίες ή µε χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου
δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγµατευτούν τη συµβα-

τική τους σχέση µε τον Προµηθευτή.
(ε) Οι Πελάτες σε αποµακρυσµένες περιοχές και ιδιαίτερα στα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο
ως προς τις τιµές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια
του εφοδιασµού και τη διαφάνεια των συµβατικών όρων και προϋποθέσεων µε τους άλλους Πελάτες.
2. Ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή µειωµένων τιµολογίων, ή έκπτωση επί
των δηµοσιευµένων τιµολογίων κάθε Προµηθευτή, η εγκατάσταση µετρητών µε δυνατότητα προπληρωµής, οι ευνοϊκότεροι
όροι πληρωµής των λογαριασµών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωµής λογαριασµών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών
σε κρίσιµες περιόδους.
3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός
πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Με εξαίρεση µέτρων που σχετίζονται µε τιµολόγια Προµήθειας και µε εκπτώσεις, τα τιµολόγια Προµήθειας, τα µέτρα
προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο
κατά το προσυµβατικό, όσο και κατά το συµβατικό ή στάδιο
λύσης και καταγγελίας της Σύµβασης µε τον Προµηθευτή, καθορίζονται µε σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες
Προµήθειας. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες
και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών.
Άρθρο 53
Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και κάθε άλλου συναρµόδιου Υπουργού,
ανάλογα µε την περίπτωση, καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα
για την αντιµετώπιση της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα
εθνικά Σχέδια Δράσης, τα οποία καταρτίζονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών έως την 31.7.2012,
ευεργετήµατα σε συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση του ενεργειακού σχεδιασµού σε Ευάλωτους Πελάτες και την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 54
Ενιαία σηµεία επαφής για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας που αφορά στα δικαιώµατα των καταναλωτών, καθώς και
τους τρόπους προσφυγής τους σε περίπτωση διαφοράς, στο
πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας κείµενης νοµοθεσίας, είναι τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 55
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των
άρθρων 57 και 58, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να ορίζονται κι άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µε σκοπό την
προστασία των Ευάλωτων Πελατών, την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας του εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
και της προστασίας κλίµατος.
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2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
πρέπει να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και επαληθεύσιµες, να
διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου στους Πελάτες και να µην εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό. Για το σκοπό αυτόν πριν από την
πρόταση της παραγράφου 1 εκδίδεται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Έκθεση
Επιπτώσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και της
ΡΑΕ και στην οποία αναφέρονται κατ’ ελάχιστον:
(α) Η αναγκαιότητα λήψης του µέτρου της επιβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
(β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόµενου µέτρου στον
ανταγωνισµό.
(γ) Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του µέτρου
προς τον επιδιωκόµενο σκοπό σε σχέση µε λιγότερο επαχθή για
τον ανταγωνισµό µέτρα.
(δ) Τον προτεινόµενο χρονικό περιορισµό επιβολής του µέτρου και την περιοδική επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του.
(ε) Τα µέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας στον τρόπο υπολογισµού του ανταλλάγµατος και της αποτροπής της παράβασης
των διατάξεων του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να ζητεί, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τις απόψεις της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται ότι οι ΥΚΩ παρέχονται:
(α) Είτε από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα.
(β) Είτε από επιχειρήσεις που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. που διενεργείται µετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, µε κριτήριο τη δυνατότητα
παροχής των σχετικών υπηρεσιών µε το µικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 56.
4. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως
άνω µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ως πάροχος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ορίζεται η επιχείρηση που µπορεί να παρέχει τις εν λόγω
υπηρεσίες κατά το βέλτιστο οικονοµικά τρόπο.
5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 δύναται να
ορίζεται ότι οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιµερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών στην
περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε µεθοδολογία,
η οποία καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η µεθοδολογία αυτή επιµερίζει τις δαπάνες
βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά µονάδα κατανάλωσης
η οποία εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση
ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.
6. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται
στους Πελάτες, ανεξάρτητα Προµηθευτή, προσδιορίζονται κάθε
έτος µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα ενός (773.531) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρµόζεται κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους µε απόφαση της
ΡΑΕ σύµφωνα µε τη µέση ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως δηµοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ).
8. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και οι Διαχειριστές Συστηµάτων
και Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειρι-
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στικό λογαριασµό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο λογαριασµό αυτόν χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγµατα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας
και πιστώνονται ως εισροές τα έσοδα από χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες και συλλέγονται από τους Προµηθευτές.
Ο µηχανισµός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης
του οφειλόµενου ανταλλάγµατος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του µηχανισµού αυτού καθορίζεται
για µεν το Φυσικό Αέριο στο Μέρος Γ’ του παρόντος νόµου για
δε την ηλεκτρική ενέργεια στο Μέρος Δ’ του παρόντος νόµου.
Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγµατος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.
9. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς στους οποίους
απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 57 και 58, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους Πελάτες τους σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η ΡΑΕ είναι
αρµόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 56
Διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας µε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
1. Στην περίπτωση που η επιλογή των επιχειρήσεων που θα
παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας γίνεται µε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η διαδικασία επιλογής του παρόχου
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
(α) Να είναι απλή, διαφανής και να µην εισάγει διακρίσεις µεταξύ των επιχειρήσεων.
(β) Να εξασφαλίζει την οικονοµική και τεχνική δυνατότητα της
παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.
(γ) Να επιφέρει το µικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο
και για τους υπόλοιπους πελάτες.
(δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως
όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών µε τιµές ή άλλους όρους
και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εµπορικούς όρους.
(ε) Να εξασφαλίζεται ότι καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ
των προτέρων και να µπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων για την παροχή των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για
την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Χώρας.
(στ) Να περιλαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των προτεινόµενων τιµολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούµενου ανταλλάγµατος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος
για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
2. Στην περίπτωση που ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των άρθρων
55, 56 και 57 παρέχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων που
ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους και το αντάλλαγµα που οφείλεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας των άρθρων 55, 56 και 57. Το αντάλλαγµα δεν µπορεί
να υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του κόστους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων
και ενός εύλογου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος πρέπει
να είναι απλή, διαφανής, να µην επιφέρει στρεβλώσεις στην
αγορά, να επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και η εφαρµογή της να είναι εύκολα επαληθεύσιµη και
ελέγξιµη. Για τον ορθό υπολογισµό του κόστους παροχής των
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υπηρεσιών θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Το κόστος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους της
λειτουργίας µιας καθορισµένης επιχείρησης, µε υποχρεώσεις
κοινής ωφέλειας και της λειτουργίας της χωρίς τις υποχρεώσεις
αυτές.
(β) Για την ορθή εκτίµηση του κόστους δεν λαµβάνονται
υπόψη κόστη που κάθε καθορισµένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν παρείχε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
(γ) Για τον προσδιορισµό του κόστους συνεκτιµώνται τα οφέλη
που αποκοµίζει η επιχείρηση από την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
3. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών σε µία επιχείρηση, το κόστος καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση
επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισµένη
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή της
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, προκειµένου να εκπληρώσει τις ως
άνω υποχρεώσεις.
4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια έως ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία επιλογής του Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας και
του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου κατά τα άρθρα 57 και
58 αντίστοιχα, ως πάροχος των υπηρεσιών αυτών ορίζεται η ΔΕΗ
ΑΕ. Κάθε Πελάτης εντάσσεται στην αντίστοιχη τιµολογιακή κατηγορία της ΔΕΗ ΑΕ και τιµολογείται µε τα δηµοσιευµένα τιµολόγια Προµήθειας που ισχύουν και για τους λοιπούς Πελάτες της
ΔΕΗ ΑΕ, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία Πελατών. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος του ενδεχόµενου
κόστους της ΔΕΗ ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,
καθώς και οι τρόποι κάλυψής του καθορίζονται σύµφωνα µε τα
κριτήρια του παρόντος άρθρου µε αποφάσεις της ΡΑΕ οι οποίες
εκδίδονται µετά από δηµόσια διαβούλευση. Η ευθύνη για την
επαλήθευση της ορθότητας υπολογισµού του ανταλλάγµατος
και της αποφυγής καταβολής υπεραντιστάθµισης ανήκει στη
ΡΑΕ.
Άρθρο 57
Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
1. Ο Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προµηθεύει Πελάτες,
οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προµηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του µέχρι πρότινος Προµηθευτή τους και όχι των Πελατών.
Η προµήθεια διενεργείται προσωρινά και για µέγιστο χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών προκειµένου να δοθεί κατάλληλος
χρόνος στους Πελάτες να διαπραγµατευθούν νέα σύµβαση µε
Προµηθευτή της επιλογής τους.
2. Η επιλογή των Προµηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου γίνεται:
(α) Για το Φυσικό Αέριο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 81.
(β) Για την ηλεκτρική ενέργεια µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31.7.2012 και κατά τη διαδικασία του άρθρου 56. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, οι
όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Σε περίπτωση
που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της
Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται µε απόφαση της
ΡΑΕ ο Προµηθευτής µε το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ανά
κατηγορία πελατών.
Άρθρο 58
Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας
ηλεκτρικής ενέργειας
1. Ο Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προµηθεύει Οικιακούς Πελάτες και µικρές
επιχειρήσεις (µε ισχύ παροχής µέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε
έχουν αδρανήσει σχετικά µε το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής
Προµηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προµηθευτή στην απελευθερωµένη αγορά µε τους υφιστάµενους εµπορικούς όρους.
2. Η Προµήθεια Καθολικής Υπηρεσίας στους Πελάτες της παραγράφου 1 γίνεται σε τιµές εύλογες, διαφανείς, εύκολα και

άµεσα συγκρίσιµες µε τιµές άλλων Προµηθευτών και που δεν εισάγουν διακρίσεις µεταξύ κατηγοριών πελατών. Οι χρεώσεις
πρέπει να είναι διακριτές ανά δραστηριότητα και οι χρεώσεις που
αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής
και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλούν
το κόστος µε δυνατότητα αναπροσαρµογής λόγω µεταβολών
στο υποκείµενο κόστος.
3. Οι Προµηθευτές οφείλουν να ενηµερώνουν τους Πελάτες
τους που έχουν πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία σχετικά µε τα
δικαιώµατά τους όσον αφορά την καθολική υπηρεσία. Ο Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει ιδιαίτερα να υπενθυµίζει
στους Πελάτες και τη δυνατότητα αλλαγής Προµηθευτή.
4. Η επιλογή των Προµηθευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία σε αυτές γίνεται µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31.7.2012. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται
η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω,
ως πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται µε απόφαση της
ΡΑΕ ο Προµηθευτής µε το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ανά
κατηγορία Πελατών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 59
Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης
1. Η ευρείας κλίµακας αντικατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων µέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο Δίκτυο
Διανοµής µε αντίστοιχα ευφυή συστήµατα, η οποία αποσκοπεί
ιδίως στη δυνατότητα ενεργού συµµετοχής των καταναλωτών
στην αγορά ενέργειας αλλά και γενικότερα στην αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη λειτουργία της, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ και σχετική εισήγηση των αρµόδιων Διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2. Η εισήγηση των αρµόδιων Διαχειριστών των Δικτύων Διανοµής υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός ενός έτους από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, λαµβάνει υπόψη τη µεγιστοποίηση
του κοινωνικού οφέλους και περιλαµβάνει εναλλακτικές προτάσεις για τα παραπάνω θέµατα. Για την κατάρτιση της εισήγησής
του, ο αρµόδιος Διαχειριστής λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα
τεχνοοικονοµικής µελέτης κόστους – οφέλους (ΜΚΟ), την οποία
και συνυποβάλλει µε την παραπάνω εισήγηση. Η ΜΚΟ εκπονείται
µε µέριµνα του αρµόδιου Διαχειριστή και περιλαµβάνει την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την εφαρµογή ευφυών
συστηµάτων µέτρησης στο Δίκτυο Διανοµής, την εκτίµηση του
αναµενόµενου κόστους κάθε λύσης, καθώς και του οφέλους της
για τη δραστηριότητα της διανοµής, για τις διάφορες κατηγορίες
χρηστών του Δικτύου και τους Προµηθευτές, και την εκτίµηση
του εφικτού χρόνου υλοποίησής της.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ένταξη του έργου στον προγραµµατισµό της ανάπτυξης του Δικτύου Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου, όπως, µεταξύ άλλων:
(α) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
όσον αφορά είτε στα µετρητικά συστήµατα ή στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά ενέργειας και εξειδίκευσή
τους για διάφορες κατηγορίες συµµετεχόντων σε αυτήν,
(β) οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά σε θέµατα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιµότητας των ευφυών συστηµάτων µέτρησης, σε σχέση, µεταξύ άλλων, και µε τη δυνατότητα ένταξης στο σύστηµα µετρητικού εξοπλισµού της επιλογής
των χρηστών του Δικτύου,
(γ) ο προϋπολογισµός έργου και όροι προσδιορισµού της δαπάνης που εντάσσεται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση του
Δικτύου,
(δ) το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου,
καθώς και αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα ταµειακών ροών,
(ε) η µεθοδολογία επιµερισµού δαπάνης µεταξύ του αρµόδιου
Διαχειριστή και των Χρηστών του Δικτύου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια στόχοι για την ολοκλήρωση του έργου είναι η δεκαετία, καθώς και ο εξοπλισµός µε
ευφυή συστήµατα µέτρησης τουλάχιστον ποσοστού 80% των
Πελατών έως το 2020.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 60
Αρµοδιότητες της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ, στo πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που ορίζονται µε
το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει επιπρόσθετα τις εξής ρυθµιστικές αρµοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου:
(α) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες
που χορηγούνται από αυτήν.
(β) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το
άρθρο 72.
(γ) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσµατική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου.
Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, µεταξύ άλλων, ετήσιο πρόγραµµα
εξισορρόπησης φορτίου.
(δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του παρόντος νόµου, των Αδειών τους ή/και της
πιστοποίησής τους και µπορεί να επιβάλλει στους διαχειριστές
Συστηµάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή
των υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια
ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστηµα Φυσικού Αερίου, προκειµένου να τηρείται η
αρχή της ίσης µεταχείρισης.
(ε) Παρακολουθεί την εφαρµογή µηχανισµών διαχείρισης της
συµφόρησης και εγκρίνει συγκεκριµένα µέτρα για την άρση της
συµφόρησης ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Συστήµατος
Φυσικού Αερίου.
(στ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας
Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ) κατά το άρθρο 86 και δηµοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 61
Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
1. Kάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ασκεί τις αρµοδιότητες του διαχειριστή του εν λόγω Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
2. Από τις διατάξεις του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου,
δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις για καθορισµένο χρονικό διάστηµα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 της
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά τα ειδικώς οριζόµενα µε το άρθρο 76,
ή παρεκκλίσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
Άρθρο 62
Διαχωρισµένοι Διαχειριστές Συστηµάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
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(αα) Να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που
εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως
να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε
δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άµεσα
ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
και
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο
σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α’ και β’, περιλαµβάνουν ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση ή
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως
Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή
περισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να
συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής µεταφοράς για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV της
Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία α’, β’ και γ’,
είναι το Ελληνικό Δηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του Δηµόσιου Τοµέα, τότε δύο διαφορετικοί
φορείς του Δηµόσιου Τοµέα που ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στο
διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση
που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του Δηµόσιου Τοµέα.
5. Οι Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεµύθειας
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του παρόντος ως προς τις εµπορικά
ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµέ-
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νων Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της
χώρας ή άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
7. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά
της σύστηµα µεταφοράς σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις
διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 63
Απόκτηση συµµετοχής σε Διαχωρισµένο Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει,
µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσωπα, Συµµετοχή σε
Διαχωρισµένο Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως τη ΡΑΕ και να
κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συµµετοχής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή,
ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στο Διαχωρισµένο Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που κατά την εκάστοτε ισχύουσα εθνική
και κοινοτική νοµοθεσία δύνανται να εξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το αυτό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχωρισµένος Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να καθίσταται
θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη Συµµετοχή.
2. Προκειµένου περί συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από
νοµικά πρόσωπα, η ΡΑΕ δικαιούται:
(α) Να ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και
νοµικών προσώπων που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά
πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συµµετοχή σε Διαχωρισµένο Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου και
(β) να επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα αυτών των
φυσικών ή νοµικών προσώπων.
3. Εντός τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης
ή αύξησης συµµετοχής, η ΡΑΕ υποχρεούται:
(α) Να εγκρίνει τη συµµετοχή ή
(β) να εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 19 παράγραφος 3 του παρόντος, εφόσον εκτιµά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στο Διαχωρισµένο Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίµηση
της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 62 ή
(γ) να εναντιωθεί, εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την απόκτηση Ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος, άµεσα
ή έµµεσα, επί Διαχωρισµένων Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που υπάγονται στην αρµοδιότητά της
από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
4. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί
η ήδη υφιστάµενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η πραγµατοποίησή της, ή σε
περίπτωση µη γνωστοποίησης στη ΡΑΕ της µεταβολής της ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νοµικό
πρόσωπο µε συµµετοχή σε Διαχωρισµένο Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από
τη συµµετοχή του προσώπου. Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ µπορεί µε
απόφασή της να επιβάλλει σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµετοχής, τις κυρώσεις του άρθρου 36.
Άρθρο 64
Διορισµός και πιστοποίηση των Διαχειριστών
Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυ-
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σικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου αιτούµενος τη χορήγηση πιστοποίησης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να
υποβάλει την αίτησή του προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσµίες
του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα
τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων
όσων αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος, και καταχωρείται στο µητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφασή της η ΡΑΕ καθορίζει τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την
αίτηση του υποψήφιου Διαχειριστή. Η ΡΑΕ, εντός τασσόµενης
προθεσµίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Διαχειριστή
κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να
υποβάλει, εντός ρητώς τασσόµενης προθεσµίας, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των όρων του παρόντος
άρθρου και του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009 ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και να αιτηθεί µε αιτιολογηµένη απόφασή
της τη λήψη µέτρων προς το σκοπό συµµόρφωσής του µε τις
διατάξεις του παρόντος. Κατόπιν γνωστοποίησης από τον υποψήφιο Διαχειριστή της συµµόρφωσής του µε τις υποδείξεις της,
η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση του Διαχειριστή εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του Διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ρητή ή σιωπηρή απόφασή της
σχετικά µε την πιστοποίηση του Διαχειριστή µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η ρητή ή σιωπηρή απόφαση της ΡΑΕ παράγει αποτελέσµατα µετά την περάτωση της διαδικασίας που
καθορίζεται µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Η
απόφαση της ΡΑΕ και η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ)
715/2009, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόµενη συναλλαγή που ενδεχοµένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της συµµόρφωσής του προς τις επιταγές του παρόντος
κεφαλαίου.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου.
Άρθρο 65
Πιστοποίηση σε σχέση µε τρίτες χώρες
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Όταν υποβάλλεται αίτηµα πιστοποίησης από κύριο ή Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που τελεί υπό
τον Έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες
χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΡΑΕ
γνωστοποιεί επίσης αµελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε περίσταση που θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του
Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από πρόσωπο ή
πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
2. Οι Διαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
γνωστοποιούν στη ΡΑΕ κάθε περίσταση που θα µπορούσε να
οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου ή του Διαχειριστή του από πρόσωπο ή πρόσωπα
από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά µε την πιστοποίηση
του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή της αίτησης της παραγράφου
1 ή τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 4 και αρνείται την
πιστοποίηση, εάν δεν έχει αποδειχθεί:
(α) κατά πόσον η απόκτηση Ελέγχου συνεπάγεται παράβαση
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του άρθρου 62 και
(β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση του
θέµατος αυτού, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη:
(αα) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµφωνιών που έχουν
συναφθεί µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, στις οποίες
διαλαµβάνονται τα ζητήµατα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού,
(ββ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι
της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάµει συµφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες αυτές συνάδουν µε τη νοµοθεσία της
‘Ενωσης, και
(γγ) άλλα συγκεκριµένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.
4. Η ΡΑΕ, δύναται να ζητήσει από το Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τις επιχειρήσεις που
ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική µε την εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς τη
διαδικασία πιστοποίησης τάσσοντας για το σκοπό αυτόν σχετική
προθεσµία.
5. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτήν.
6. Πριν από την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ σχετικά µε την
πιστοποίηση, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το:
(α) µε την επιφύλαξη τυχόν χορήγησης εξαίρεσης κατ’ άρθρο
36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά πόσον ο υπό πιστοποίηση φορέας συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του
παρόντος κατόπιν της αλλαγής του Ελέγχου του, και
(β) κατά πόσον η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε
κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η ΡΑΕ λαµβάνει εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη των προθεσµιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά
την πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή
άλλου κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει
από τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ µαζί µε την απόφαση και το αιτιολογικό της.
9. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πιστοποίηση του
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του νοµικού ελέγχου της κρίνει ότι διακυβεύεται η δηµόσια ασφάλεια
της χώρας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 66
Εχεµύθεια Διαχειριστών Συστηµάτων Φυσικού Αερίου
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 του παρόντος ή άλλης
διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών,
οι Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη µεροληπτική κοινοποίηση
πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και
ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα.
2. Απαγορεύεται στους Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου:
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(α) Η κοινοποίηση τυχόν εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών
στα λοιπά µέρη της επιχείρησης, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή
απαιτείται για την εκτέλεση επιχειρηµατικής συναλλαγής.
(β) Η χρήση κοινών παρόχων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά,
κοινή νοµική υπηρεσία και κοινοί σύµβουλοι και ελεγκτές, µε τα
λοιπά µέρη της επιχείρησης. Δεν εµπίπτει στην ως άνω απαγόρευση η κοινή χρήση αµιγώς διοικητικών υπηρεσιών ή συστηµάτων πληροφορικής.
3. Κατά την αγορά ή πώληση Φυσικού Αερίου από Συνδεδεµένες µε αυτούς Επιχειρήσεις οι Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού
Αερίου υποχρεούνται να µην καταχρώνται τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες λαµβάνουν από τρίτους κατά την
παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο σύστηµα.
4. Οι Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται
να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να δηµοσιεύουν έγκαιρα
στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον
υγιή ανταγωνισµό και την αποτελεσµατική πρόσβαση και λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν
θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε την αµέσως επόµενη παράγραφο
5.
5. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη ΡΑΕ,
απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου
είτε ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου του είτε ως προσωπικό
του είτε ως απασχολούµενοι µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε άλλη έννοµη σχέση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου, να
γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και σε
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που
έχουν χαρακτηριστεί ως εµπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν
επιχειρηµατικό απόρρητο.
6. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση της ΡΑΕ, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 67
Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου
1. Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) είναι το Σύστηµα
Φυσικού Αερίου το οποίο περιλαµβάνει:
(α) Το υφιστάµενο, κατά την έκδοση του παρόντος, Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 2364/1995 (Α’ 252), όπως ισχύει, αποτελούµενο από τον
κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του και τις προγραµµατισµένες επεκτάσεις και ενισχύσεις του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. Δ1/Γ/1588/2007 υπουργική απόφαση (Β’ 60), τις εγκαταστάσεις µέτρησης, ρύθµισης, συµπίεσης και αποσυµπίεσης, το
σύστηµα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισµού,
τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανοµής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν
στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήµατος
Μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάµενα σηµεία εισόδου του µετρητικού σταθµού Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων
Αττικής και των Κήπων Έβρου. Ο εσωτερικός χώρος των αγωγών
του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου δεν αποτελεί Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
(β) Την Εγκατάσταση ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα. Οι δεξαµενές
ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα δεν αποτελούν Εγκατάσταση Αποθήκευσης
και χρησιµοποιούνται µόνο για προσωρινή αποθήκευση του ΥΦΑ
πριν από την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του στο Σύστηµα Μεταφοράς.
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(γ) Τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης του ΕΣΦΑ, τις εγκαταστάσεις, τις διασυνδέσεις, τις υποδοµές ή τους χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ που
εκτελούνται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ. Τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ αποτελούν έργα δηµόσιας ωφέλειας και µείζονος εθνικής
σηµασίας.
(δ) Τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ µπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην οποία ο ΔΕΣΦΑ συµµετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου και έχει τη
διοίκηση. Στην περίπτωση που τµήµα του ΕΣΦΑ έχει κατασκευασθεί από θυγατρική εταιρεία του ΔΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόµενα
ανωτέρω, ο υπολογισµός του µέρους των ρυθµιζοµένων εσόδων
του ΕΣΦΑ που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό καθορίζεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 88. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 7 και
8 του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 (Α’ 8) εφαρµόζονται αναλόγως
στις ανωτέρω προβλεπόµενες θυγατρικές εταιρείες του ΔΕΣΦΑ.
Για τους λοιπούς µετόχους των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών
ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου 62 παράγραφοι 1, 2 και 4 του
παρόντος, εκτός αν αυτοί είναι Διαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 14 ή το κεφάλαιο IV της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ. Η διαχείριση των τµηµάτων αυτών του ΕΣΦΑ γίνεται
από τον ΔΕΣΦΑ.
2. Δεν περιλαµβάνονται στο ΕΣΦΑ εγκαταστάσεις συµπίεσης
Φυσικού Αερίου για τελική χρήση από κινητήρες οχηµάτων και
λοιπές εµπορικές χρήσεις.
3. Η διαχείριση του ΕΣΦΑ ανατίθεται µε τον παρόντα νόµο στο
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η δε άσκηση της δραστηριότητας του τελευταίου διέπεται από τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Κάθε υφιστάµενη
διάταξη που παραπέµπει ή αναφέρεται σε άδεια κυριότητας ή
διαχείρισης του ΕΣΦΑ νοείται ως παραποµπή στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τελεί πάντοτε υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο
του Δηµοσίου. Οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών η οποία επάγεται τη µεταβολή στο δηµόσιο έλεγχο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ συντελείται µόνο εφόσον διασφαλίζεται καταστατικά ότι η διοίκηση της
εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από µέλη που διορίζονται
από το Δηµόσιο ή/και ότι η λήψη µείζονος σηµασίας αποφάσεων
που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται µόνον µε τη
σύµφωνη γνώµη του Δηµοσίου.
Άρθρο 68
Αρµοδιότητες του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειµένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονοµικά
αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο
ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία µίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ:
(α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο ΕΣΦΑ µε τον πλέον
οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και για όσο διάστηµα επιθυµούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτόν συνάπτει µε τους
Χρήστες Συµβάσεις Μεταφοράς, Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης,
σύµφωνα µε πρότυπες συµβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και
δηµοσιεύονται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα του, µετά από
έγκριση της ΡΑΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να αρνηθεί την παροχή
πρόσβασης στο ΕΣΦΑ µόνο για λόγους έλλειψης δυναµικότητας,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ ή αν η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ ενδέχεται να εµποδίζει το
ΔΕΣΦΑ ΑΕ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής
πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος Χρήστης και η ΡΑΕ. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 48 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στην περίπτωση κατά την
οποία συντρέχουν σοβαρές οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές
δυσχέρειες, λόγω συµβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ προβαίνει
στις αναγκαίες βελτιώσεις του ΕΣΦΑ για την παροχή πρόσβασης,
όταν αυτό είναι οικονοµικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός πελάτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει γι’ αυτές. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ εξασφαλίζει το κατάλληλο δυναµικό εισόδου και εξόδου για τη νέα
σύνδεση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
(β) Προγραµµατίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ
και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέµει το φορτίο στους Χρήστες και µεριµνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου.
(γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την
αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ,
κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Για το σκοπό
αυτόν µπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, µε διαφανείς
διαδικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους
κανόνες της αγοράς, συµβάσεις µε Προµηθευτές για την αγορά
και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί µετά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εξισορρόπησης
φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την
κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί χωριστό λογαριασµό
εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ.
(δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασµό για τις δραστηριότητες
αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
(ε) Εφαρµόζει µηχανισµούς διαχείρισης της συµφόρησης στα
σηµεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε µηχανισµούς της αγοράς, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια
όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειµένου
να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός, χωρίς διακρίσεις µεταξύ
Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δηµοσιεύει ιστορικά στοιχεία
και προβλέψεις ροών σε κάθε σηµείο εισόδου και εξόδου για τα
επόµενα έτη, προκειµένου να ενηµερώνονται οι Χρήστες για την
πιθανότητα συµφόρησης. Ενηµερώνει τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όταν η ζήτηση
για δέσµευση µεταφορικής ικανότητας σε σηµείο εισόδου ή εξόδου δηµιουργεί εύλογα πιθανότητα συµφόρησης στο σηµείο
αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασµό για τη διαχείριση της συµφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά
τον καθορισµό του τιµολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ, όπως προβλέπεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης.
(στ) Μεριµνά για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών σύµφωνα µε το άρθρο 73.
(ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δηµοσιεύει αναλυτική έκθεση για
τη λειτουργία του ΕΣΦΑ, για τις µεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΕΣΦΑ, τη δέσµευση µεταφορικής ικανότητας,
την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συµφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και την αντιµετώπισή τους.
(η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας.
(θ) Συνάπτει συµφωνίες µε τους Διαχειριστές ΑΣΦΑ, Δικτύων
Διανοµής, καθώς και Συστηµάτων Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστηµένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, µε σκοπό την ενίσχυση της µεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή
πληροφοριών και την αµοιβαία συνεργασία.
(ι) Παρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αµεροληψία και
χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των
Χρηστών του ΕΣΦΑ, όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεµένων µε
αυτόν επιχειρήσεων, των µετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
(ια) Παρέχει στους Διαχειριστές ΑΣΦΑ ή Δικτύων Διανοµής,
που συνδέονται µε το ΕΣΦΑ, τις αναγκαίες πληροφορίες, για την
ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεµένων
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισης και κα-
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τανοµής του δυναµικού διασύνδεσης.
(ιβ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του ΕΣΦΑ επαρκείς πληροφορίες
για τη χρήση του συστήµατος και τη δεσµευµένη µεταφορική
ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού, την αποτελεσµατική πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, καθώς και τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συµβατό µε την ασφαλή, αξιόπιστη και
αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, µε την επιφύλαξη τήρησης του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΣΦΑ, στο οποίο δηµοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα
Διαχείρισης αυτού.
(ιγ) Δηµοσιεύει κατάλογο των τιµολογίων χρέωσης των Χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόµενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιµολογίων αυτών.
(ιδ) Ενηµερώνει τη ΡΑΕ για κάθε παράβαση που περιέρχεται
σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόµου αυτού ή όρους
άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου
νόµου.
(ιε) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις
για σύναψη συµβάσεων µεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συµβάσεων εκχώρησης ή µεταβίβασης του
δικαιώµατος χρήσης της δεσµευµένης µεταφορικής ικανότητας,
οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο
στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
(ιστ) Καταρτίζει τον Κανονισµό Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισµό αυτόν, ρυθµίζονται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών
Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης στο σύστηµα αυτό των προτάσεων για σύναψη των συµβάσεων µεταπώλησης φυσικού αερίου και των συµβάσεων
εκχώρησης και µεταπώλησης δεσµευµένης µεταφορικής ικανότητας, η καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων
αυτών, καθώς και θέµατα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στη
διαµόρφωση, την τήρηση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ώστε να παρέχεται
έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφεροµένους για τη σύναψη
των συµβάσεων εκχώρησης ή µεταβίβασης του δικαιώµατος
χρήσης δεσµευµένης µεταφορικής ικανότητας και να διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης των συµβάσεων αυτών.
(ιζ) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας που του ανατίθενται, χάριν του γενικού οικονοµικού
συµφέροντος, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την
ανάκτηση δαπανών του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιµολόγια,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος.
(ιη) Συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Αερίου.
(ιθ) Συµµετέχει σε κοινοπραξίες, µεταξύ άλλων µε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χρηµατιστήρια φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς
φορείς µε στόχο να αναπτυχθεί η δηµιουργία περιφερειακών
αγορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης της αγοράς.
(ικ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα σύµφωνα µε το νόµο, την
πιστοποίηση που του χορηγείται και τους ισχύοντες κανονισµούς
και κώδικες.
(κα) Καταρτίζει το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
3. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ επιτρέπεται µόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:
(α) Για την εξισορρόπηση φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του παρόντος.
(β) Για την αποσυµφόρηση της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθού-
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σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου πραγµατοποιείται κατά τρόπο ώστε οι σχετικές χρεώσεις
και πιστώσεις προς το
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για κάθε αγοραπωλησία,
να ισοσκελίζονται.
4. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ, µε εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η οποία παράγεται από ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ
και εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις, εφόσον υλοποιούνται
σύµφωνα µε εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, εντάσσονται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση του ΕΣΦΑ και τα
σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό
των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 88.
5. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τις αναγκαίες πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται η ασφαλής, αξιόπιστη
και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.
Άρθρο 69
Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε
τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη
του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθµίζονται ιδίως:
(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι
ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές προδιαγραφές για την
πρόσβαση των Χρηστών στο ΕΣΦΑ.
(β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί
σχετικά µε τη δέσµευση και αποδέσµευση δυναµικότητας του
ΕΣΦΑ από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση
της δεσµευµένης µεταφορικής ικανότητας ή δυναµικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.
(γ) Η διαχείριση των σηµείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο
ΕΣΦΑ.
(δ) Ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και ο καθορισµός
των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών παράδοσης και
παραλαβής Φυσικού Αερίου.
(ε) Η διαδικασία κατανοµής στους Χρήστες των µετρούµενων
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σηµεία εισόδου και εξόδου του
ΕΣΦΑ.
(στ) Ο προγραµµατισµός και η συντήρηση του ΕΣΦΑ και οι
σχετικές υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Χρηστών.
(ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράµµατος Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ, έγκρισής του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης και
ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτοµέρεια, σχετικά µε
την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά
τα επόµενα δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος κατασκευής των
έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος τους. Στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ
για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε
νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόµενων
τριών (3) ετών.
Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη:
(αα) Στοιχεία της υφιστάµενης και της προβλεπόµενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου.
(ββ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασµού µε Φυσικό Αέριο,
κατά τρόπο αξιόπιστο.
(γγ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του
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ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε
στόχο την πρόληψη συµφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, άρνησης πρόσβασης.
(δδ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε Φυσικό Αέριο µε
στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.
(εε) Την προστασία του περιβάλλοντος.
(στστ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
στοιχείου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009.
(ζζ) Τη βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, εκτός του
πλαισίου του Προγράµµατος Ανάπτυξης.
(η) Οι µηχανισµοί διαχείρισης της συµφόρησης, οι σχετικές
υποχρεώσεις των Χρηστών και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή των µηχανισµών αυτών, προκειµένου η διαχείριση της συµφόρησης στα σηµεία εισόδου να
διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονοµικά τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε µηχανισµούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του ΕΣΦΑ και να κατανέµει την
υπάρχουσα µεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη χρησιµοποιούν.
(θ) Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά
τη σύναψη συµβάσεων και τον προσδιορισµό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισµού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από το
ΔΕΣΦΑ ΑΕ του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης
άλλων αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους
εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
(ι) Κάθε θέµα σχετικά µε τη µεταπώληση Φυσικού Αερίου, το
οποίο διακινείται µέσω του ΕΣΦΑ, όπως οι διαδικασίες της υποβολής, της δηµοσιοποίησης στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που τηρεί ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και της αποδοχής
της πρότασης για τη σύναψη σύµβασης µεταπώλησης.
(ια) Τα κριτήρια, µε βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών για λόγους
ασφάλειας εφοδιασµού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
(ιβ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία που
διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
37 του παρόντος.
(ιγ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του ΔΕΣΦΑ ΑΕ µε
τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασµοί που πρέπει να τηρεί ο
ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τις συναλλαγές αυτές.
(ιδ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92,
καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους προµήθειας ποσοτήτων ΥΦΑ που πωλούνται κατόπιν διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένου του σταθερού και µεταβλητού κόστους µεταφοράς
των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής
µέσω του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού που προβλέπεται στο άρθρο 73.
(ιε) Κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73, όπως το ύψος
και οι προϋποθέσεις καταβολής ανταλλάγµατος σε πελάτες για
την, κατά προτεραιότητα, διακοπή της παροχής φυσικού αερίου
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, η προϋπόθεση απόδειξης µη συνδροµής πταίσµατος του Προµηθευτή των Πελατών.
(ιστ) Κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης, εκµετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται ο Κανονισµός Μετρήσεων
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που καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισµό αυτόν περιλαµβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των
µετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη µέτρηση Φυσικού Αερίου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισµός Πιστοποίησης πλοίων
ΥΦΑ. Ο Κανονισµός αυτός καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά
τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και περιλαµβάνει πληροφορίες για τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της
εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στις Εγκαταστάσεις
ΥΦΑ και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση ΥΦΑ στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.
5. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι µεθοδολογίες, οι υπολογισµοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τις
οποίες καταρτίζει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Άρθρο 70
Τεχνικοί κανόνες
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές συστάσεις του
Οργανισµού Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισµοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου
που θα αφορούν στη µελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην
επιθεώρηση, στις δοκιµές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των
Συστηµάτων Μεταφοράς, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ, Εγκαταστάσεων
Αποθήκευσης και καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήµατα Μεταφοράς, στις Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και στις Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση επιτροπής εµπειρογνωµόνων που συστήνεται µε απόφαση του ίδιου
Υπουργού, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισµοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Δικτύων Διανοµής και Τεχνικοί Κανονισµοί Εσωτερικών
Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη µελέτη, στα υλικά,
στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιµές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία Δικτύων Διανοµής και εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων των καταναλωτών Φυσικού Αερίου.
3. Οι ανωτέρω Κανονισµοί εκδίδονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες πληροφόρησης που προβλέπονται στο π.δ. 39/2001 (Α’ 28).
Άρθρο 71
Δέσµευση δυναµικότητας ΕΣΦΑ
1. Για τη δέσµευση δυναµικότητας του ΕΣΦΑ συνάπτονται
συµβάσεις µεταξύ του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Χρηστών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
68. Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται µέσα σε εύλογο χρόνο από
την υποβολή της σχετικής αίτησης του Χρήστη. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
επεξεργάζεται τις υποβαλλόµενες αιτήσεις, τηρώντας τη σειρά
της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής τους. Συµβάσεις
επιτρέπεται να συνάπτονται και για δυναµικότητα η οποία πρόκειται να είναι διαθέσιµη στο µέλλον, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. Με τις συµβάσεις αυτές µπορεί να προβλέπεται υποχρέωση αποζηµίωσης των Χρηστών, εάν
η συµβατικά δεσµευµένη δυναµικότητα δεν είναι διαθέσιµη στο
χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση.
2. Συµβάσεις διακοπτόµενης δέσµευσης δυναµικότητας είναι
έγκυρες. Στην περίπτωση αυτή, τα τιµολόγια χρήσης εγκατάστασης καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88,
λαµβανοµένης υπόψη και της πιθανότητας διακοπής της πρόσβασης στο ΕΣΦΑ.
3. Τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ, το οποίο καθορίζεται
µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρι-
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σης του ΕΣΦΑ, δεσµεύεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, την ασφάλεια εφοδιασµού και την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
4. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ µπορεί να καθορίζεται
το ανώτατο όριο της δυναµικότητας που επιτρέπεται να δεσµεύεται από τον ίδιο Χρήστη σε ορισµένο σηµείο εισόδου του ΕΣΦΑ.
Από τον περιορισµό αυτό µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για
την εξυπηρέτηση των µακροχρόνιων συµβάσεων Προµήθειας
Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του ν. 3428/2005.
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να αποδεσµεύεται δυναµικότητα που έχει δεσµευθεί και δεν χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ. Η αποδέσµευση της δυναµικότητας συνεπάγεται απαλλαγή του Χρήστη από τις οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στη δυναµικότητα που αποδεσµεύεται. Η απόφαση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ περί αποδέσµευσης δυναµικότητας γνωστοποιείται αµελλητί στη ΡΑΕ.
6. Με συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ Χρηστών επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από σύµβαση
δέσµευσης δυναµικότητας, καθώς και η αναδοχή των αντίστοιχων υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυροι
όροι της σύµβασης δέσµευσης δυναµικότητας, µε τους οποίους
περιορίζεται ή αποκλείεται η δυνατότητα εκχώρησης και αναδοχής. Οι συµβάσεις εκχώρησης και αναδοχής συνάπτονται µόνον
εγγράφως.
7. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσµευµένης Δυναµικότητας, στο οποίο καταχωρίζει τους Χρήστες υπέρ των οποίων
δεσµεύεται δυναµικότητα.
Άρθρο 72
Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ
1. Δικαίωµα σύναψης µε το ΔΕΣΦΑ ΑΕ Συµβάσεων Μεταφοράς
και Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, έχουν οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.
2. Στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ εγγράφονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:
(α) οι Προµηθευτές,
(β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου
που προµηθεύονται και
(γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονοµικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει τον Κανονισµό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ. Με
τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται κάθε τεχνικό θέµα σχετικά µε
τη δοµή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονοµικής φερεγγυότητας
και τεχνικής επάρκειας που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου απαιτείται, η διαγραφή από το Μητρώο, η
πρόσβαση σε αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 73
Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο αυτό εγκρίνεται
από τη ΡΑΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
2. Μεταξύ του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Μεγάλων Πελατών συνάπτεται σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, κατά προτεραιότητα
διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Η σύµβαση αυτή συνάπτεται υποχρεωτικά µε τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο
Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν
αποθέµατα εφεδρικού καυσίµου.
3. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, σύµφωνα µε τις συµβάσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη
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παράγραφο, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες,
τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. Το ύψος του µοναδιαίου τέλους
ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και το επιτρεπόµενο ανώτατο
όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, καθορίζονται µε
απόφαση της ΡΑΕ.
4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του ΕΣΦΑ διακόπτονται,
κατά προτεραιότητα, οι παροχές:
(α) Των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
των λοιπών Πελατών, µε τους οποίους ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει συνάψει
σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
(β) Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή παροχής κρίνεται
απολύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε Κατάλογο Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ και εγκρίνεται από
τη ΡΑΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 74
Άδεια ΑΣΦΑ
1. Δικαίωµα κατασκευής και κυριότητας ή, σε περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης, δικαίωµα χρήσης των ΑΣΦΑ
έχουν οι κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ. Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται µόνο
σε νοµικά πρόσωπα µε απόφαση της ΡΑΕ και σε περίπτωση που
µε την Άδεια χορηγείται δικαίωµα κατασκευής και κυριότητας
συστηµάτων µεταφοράς µόνο σε εταιρείες που εµπίπτουν στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού Αδειών.
2. Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, αναφέρονται
ιδίως:
(α) Στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως
στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται µε φυσικό
αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας ή
άλλου κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην
τεχνική και χρηµατοοικονοµική δυνατότητά του, που εγγυώνται
την άρτια κατασκευή και την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά
αποτελεσµατική λειτουργία του έργου.
(γ) Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά
Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο
ΑΣΦΑ, κατά τρόπο άµεσο και οικονοµικό, σύµφωνα µε την αρχή
της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των
κατηγοριών Χρηστών.
(δ) Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόµενη επένδυση και στην οικονοµική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του ΑΣΦΑ.
(ε) Σε περίπτωση που µε την Άδεια χορηγείται δικαίωµα κατασκευής και κυριότητας Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στην ικανοποίηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 του
άρθρου 61 και του άρθρου 62.
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ για Απευθείας
Γραµµές, αποτελεί η προηγούµενη άρνηση πρόσβασης στο
ΕΣΦΑ ή σε άλλο ΑΣΦΑ.
4. Η Άδεια περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Τα στοιχεία του κατόχου αυτής.
(β) Την περιγραφή του ΑΣΦΑ, για το οποίο χορηγείται η Άδεια,
µε ειδική αναφορά της θέσης ή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών
του έργου.
(γ) Το χρονικό διάστηµα ισχύος της Άδειας.
(δ) Τα δικαιώµατα που χορηγούνται µε την Άδεια, καθώς και
τους όρους και τους περιορισµούς που διέπουν την άσκησή
τους.
5. Η Άδεια ΑΣΦΑ τροποποιείται σε περίπτωση επέκτασης του
ΑΣΦΑ ή άλλης µεταβολής, όπως σε περίπτωση µεταβολής των
τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών.
6. Η χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της
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από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως η πιστοποίηση
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65, εφόσον µε την
άδεια χορηγείται δικαίωµα κυριότητας Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου ή άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
7. Με την Άδεια ΑΣΦΑ, επιτρέπεται να επιβάλλονται στον κάτοχό της, για ορισµένο χρόνο, ειδικοί όροι και περιορισµοί, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αδειών, όπως:
(α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος στο
ΔΕΣΦΑ
ΑΕ ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες του ΑΣΦΑ υπέρ
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η χρήση του ΑΣΦΑ ευνοείται από τα τιµολόγια χρήσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και ενδέχεται να επηρεάζει δυσµενώς την οικονοµική αποτελεσµατικότητα αυτού. Το ύψος του
ανταλλάγµατος ορίζεται κατά τρόπο ώστε η δυσµενής επίδραση
να αντισταθµίζεται πλήρως.
(β) Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγµατος από το
ΔΕΣΦΑ ΑΕ στον κύριο του ΑΣΦΑ, εφόσον το ΑΣΦΑ συνεισφέρει
ουσιωδώς στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα του ΕΣΦΑ.
8. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί ειδικό λογαριασµό για τη διαχείριση των
πληρωµών και χρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 7. Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού
λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό των τιµολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης.
9. Τα έργα κατασκευής ή επέκτασης των ΑΣΦΑ, ανάλογα µε
το σκοπό τους, µπορούν να χαρακτηρίζονται έργα δηµόσιας
ωφέλειας, µε την άδεια που τους χορηγείται.
Άρθρο 75
Διαγωνισµός χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ
1. Για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ µπορεί να διενεργείται δηµόσιος διαγωνισµός στις περιπτώσεις που:
(α) Η κατασκευή του συγκεκριµένου ΑΣΦΑ είναι αναγκαία, για
λόγους εξυπηρέτησης δηµοσίου συµφέροντος, όπως ασφάλειας
του εφοδιασµού, προστασίας του περιβάλλοντος και ισόρροπης
περιφερειακής ανάπτυξης.
(β) Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση
Άδειας ΑΣΦΑ, που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή.
(γ) Η χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, για την οποία υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε
βάρος του δυνητικού ανταγωνισµού, ιδίως εάν ευνοεί τη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά
στην ανάπτυξη, για µακρό χρονικό διάστηµα, άλλων παρόµοιων
ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονοµικά µη
αποδοτικές και µη βιώσιµες.
2. Για τη διεξαγωγή διαγωνισµού στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
γνώµη της ΡΑΕ. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείµενο του διαγωνισµού, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του
διαγωνισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να καθορίζεται ότι, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, δεν χορηγείται άλλη Άδεια ΑΣΦΑ για την ίδια περιοχή ή
για εγκατάσταση αντίστοιχη αυτής του διαγωνισµού.
3. Τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλησης δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της
πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του τόπου εγκατάστασης του ΑΣΦΑ,
εφόσον εκδίδονται, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στην επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά
από γνώµη της ΡΑΕ, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να συντέµνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και για
χρόνο όχι βραχύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών.

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόµενο
στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η
συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας ΑΣΦΑ,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
5. Το πρόσωπο που επιλέγεται µε τη διαδικασία του διαγωνισµού οφείλει να συστήσει εταιρεία µε τη µορφή που προβλέπει
η σχετική προκήρυξη, µε αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση ΑΣΦΑ, εντός τακτής προθεσµίας που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, εντός της
οποίας χορηγείται και η σχετική Άδεια ΑΣΦΑ.
Άρθρο 76
Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
τρίτων σε ΑΣΦΑ και την υποχρέωση ιδιοκτησιακού
διαχωρισµού
1. Αίτηµα για την απαλλαγή τµήµατος ή του συνόλου του
ΑΣΦΑ από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 ή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται µε την αίτηση χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ ή µε την αίτηση τροποποίησης της Άδειας
αυτής.
2. Η απαλλαγή χορηγείται µε απόφαση της ΡΑΕ, για ορισµένο
χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/1973.
3. Η εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν
απαιτείται, εφόσον πρόκειται για ΑΣΦΑ που συνιστά τµήµα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ ή του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, µε την
αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο
σχετικά µε τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην Άδεια ΑΣΦΑ συµπεριλαµβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.
Άρθρο 77
Διαχειριστής ΑΣΦΑ
1. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ΑΣΦΑ επιτρέπεται σε όσους
έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Σε περίπτωση διαχείρισης, εκµετάλλευσης και ανάπτυξης ανεξάρτητου Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η Άδεια Διαχείρισης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση πιστοποίησης σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65.
2. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών µε απόφαση της ΡΑΕ. Με την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, µπορεί να
επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης
του ΑΣΦΑ.
3. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, εφόσον πρόκειται για Σύστηµα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί
εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, χορηγείται αποκλειστικά στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας
ΑΣΦΑ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Άδεια Διαχείρισης
ΑΣΦΑ δύναται να χορηγηθεί βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και
οικονοµικής ισορροπίας σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου
της Άδειας ΑΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας
ΑΣΦΑ συνάπτει σύµβαση µε τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης
ΑΣΦΑ, µε την οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα που οφείλεται
για την ανάληψη της διαχείρισης του ΑΣΦΑ από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του ΑΣΦΑ µε βάση τα δηµοσιευόµενα τιµολόγια
χρήσης του.
4. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ ασκεί νόµιµα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ.
5. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστηµα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61
και του άρθρου 62. Αν ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ που αποτελεί Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης µετέχει σε Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τµήµατα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νοµική µορφή, οργάνωση
και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειριστή
ΑΣΦΑ δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο,
σε άλλους κλάδους ή τµήµατα ή άλλες Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να έχουν ίδια συµφέροντα που
παρεµποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο
ανεξάρτητο και αντικειµενικό.
(β) Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΑΣΦΑ, ανεξάρτητα από την Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες
συντονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της µητρικής εταιρείας, σχετικά µε την απόδοση των επενδύσεων. Η µητρική εταιρεία µπορεί να εγκρίνει
ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή άλλο ισοδύναµο µέσο,
χωρίς να αποκτά δικαίωµα επέµβασης, µε οποιονδήποτε τρόπο,
στη διαχείριση, την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθµιση του ΑΣΦΑ, εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση του χρηµατοδοτικού πλαισίου που έχει
εγκριθεί.
6. Αν ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, για τη διασφάλιση της ισότιµης µεταχείρισης των Χρηστών του ΑΣΦΑ, ο
Διαχειριστής καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο
αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται
οποιαδήποτε διακριτική µεταχείριση υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου
και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του
προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι
συγκεκριµένες υποχρεώσεις του προσωπικού του ΑΣΦΑ για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται
στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί
σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3)
εβδοµάδων από την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση.
7. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρφωσης της παραγράφου 6 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΣΦΑ εντός
πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το
άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα
υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισµένου µε την
παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στελέχους
ή οργάνου του Διαχειριστή ΑΣΦΑ, που ενεργεί ως Υπεύθυνος
Συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία
του Διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα
που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος
συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ
εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Με βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος
την ανεξαρτησία και αµεροληψία του Διαχειριστή
ΑΣΦΑ και
µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράµµατος συµµόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία
και αµεροληψία του Διαχειριστή ΑΣΦΑ υποδεικνύοντας για το
σκοπό αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει
προς έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 νέο
πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ.
Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του
προγράµµατος συµµόρφωσης του Διαχειριστή ΑΣΦΑ µέχρι και
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την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.
Άρθρο 78
Αρµοδιότητες Διαχειριστή ΑΣΦΑ
1. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ λειτουργεί, συντηρεί, εκµεταλλεύεται
και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονοµικά αποδοτικό και ολοκληρωµένο ΑΣΦΑ.
2. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ:
(α) Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή ΑΣΦΑ, όταν τα δύο ΑΣΦΑ
διασυνδέονται και σε Χρήστες του ΑΣΦΑ, πρόσβαση σε αυτό µε
τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και για όσο
χρόνο ζητείται. Προς τούτο συνάπτει, µε τους εγγεγραµµένους
στο Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, Σύµβαση Χρήσης ΑΣΦΑ, σύµφωνα
µε σχετική πρότυπη σύµβαση, που καταρτίζεται και δηµοσιεύεται
από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ µετά από έγκριση της ΡΑΕ. Με τη Σύµβαση Χρήσης ΑΣΦΑ καθορίζονται ιδίως οι υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυµβαλλόµενο και οι οφειλόµενες χρεώσεις
σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο ΑΣΦΑ επιτρέπεται µόνον είτε λόγω έλλειψης δυναµικότητας, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης του
ΑΣΦΑ, είτε όταν η πρόσβαση στο ΑΣΦΑ ενδέχεται να εµποδίζει
τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν
έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
76. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ Μεταφοράς προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήµατος για την παροχή
της πρόσβασης όταν αυτό είναι οικονοµικά εφικτό ή όταν ένας
δυνητικός Χρήστης είναι διατεθειµένος να πληρώσει γι’ αυτές.
(β) Παρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αντικειµενικότητα
και χωρίς να εισάγει διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών του ΑΣΦΑ
και, ιδίως, διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεµένων µε αυτόν Επιχειρήσεων, των µετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
(γ) Δηµοσιεύει κατάλογο όλων των τιµολογίων, µε τα οποία
χρεώνει τους Χρήστες για τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε το
ΑΣΦΑ.
(δ) Καταρτίζει και δηµοσιεύει κάθε έτος πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και συντηρεί το
ΑΣΦΑ µε βάση το πρόγραµµα αυτό.
(ε) Τηρεί Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, το οποίο δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του.
(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης
φορτίου του ΑΣΦΑ και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και
ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες του ΑΣΦΑ. Η µεθοδολογία κατάρτισης των χρεώσεων για
την εξισορρόπηση φορτίου του ΑΣΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 88.
(ζ) Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανοµής που διασυνδέεται µε το ΑΣΦΑ επαρκείς
πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των
διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανοµής.
(η) Οφείλει να τηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αποτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών µε τις δικές του δραστηριότητες
που ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα σε τρίτους,
κατά µεροληπτικό τρόπο. Οφείλει, επίσης, να µην καταχράται τις
εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που λαµβάνει από τρίτους,
κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση για την παροχή πρόσβασης στο ΑΣΦΑ.
(θ) Λαµβάνει τα µέτρα ασφάλειας εφοδιασµού που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ και ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ και, εφόσον απαιτείται, το ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
(ι) Συντάσσει σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
(ια) Προγραµµατίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ.
(ιβ) Υποβάλει εγγράφως στη ΡΑΕ, µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε
έτους, έκθεση για τη λειτουργία του ΑΣΦΑ, καθώς και για το επί-
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πεδο και την ποιότητα συντήρησής του, κατά το προηγούµενο
έτος. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάµενο δυναµικό
µεταφοράς ΑΣΦΑ, καθώς και τυχόν µεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού.
3. Οι Χρήστες του ΑΣΦΑ υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαχειριστή αυτού επαρκείς πληροφορίες, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του σε συνθήκες
ελεύθερου ανταγωνισµού.

ράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του ΑΣΦΑ και εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3468/2006 (Α’ 129) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις εφόσον υλοποιούνται σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης
του ΑΣΦΑ, εντάσσονται στη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του
ΑΣΦΑ και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον
υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 88.

Άρθρο 79
Κώδικας Διαχείρισης ΑΣΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1. Με απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή
ΑΣΦΑ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΑΣΦΑ σύµφωνα µε
τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη
του ΑΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ ρυθµίζονται, ανάλογα µε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΑΣΦΑ, ιδίως:
(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι
ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές προδιαγραφές για την
πρόσβαση των Χρηστών στο ΑΣΦΑ.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συµβάσεων µεταφοράς
Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωµάτων των Χρηστών που απορρέουν
από τις συµβάσεις αυτές.
(γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του ΑΣΦΑ, καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µε τους Διαχειριστές
Συστηµάτων και δικτύων διανοµής Φυσικού Αερίου που διασυνδέονται µε το ΑΣΦΑ.
(δ) Ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και ο καθορισµός
των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
(ε) Η διαδικασία κατανοµής στους Χρήστες των µετρούµενων
ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σηµεία εισόδου και εξόδου του
ΑΣΦΑ.
(στ) Ο προγραµµατισµός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση
της συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.
(ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΑΣΦΑ και η
κατανοµή του σχετικού κόστους στους Χρήστες του ΑΣΦΑ.
(η) Τα κριτήρια µε βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών, για λόγους
ασφάλειας εφοδιασµού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
(θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, που µπορεί να
περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η
οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή µε
τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασµοί που πρέπει να τηρεί ο
Διαχειριστής για το σκοπό αυτόν.
(ια) Κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης, εκµετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από γνώµη του οικείου Διαχειριστή, ρυθµίζονται οι µεθοδολογίες, οι υπολογισµοί, οι ειδικές
εγκρίσεις και οι λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή
του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ.
4. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή
ΑΣΦΑ επιτρέπεται µόνο εφόσον απαιτείται για την οµαλή,
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του ΑΣΦΑ και, ιδίως, για
την εξισορρόπηση φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ. Η σύναψη συµβάσεων
αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ
γίνεται µετά από έγκριση της σχετικής διαδικασίας από τη ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ.
5. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ, µε εξαίρεση την πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, η οποία πα-

Άρθρο 80
Άδεια Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου Διανοµής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21
του ν. 3428/2005, διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, µόνον από τους κατόχους Άδειας Διανοµής. Η
Άδεια Διανοµής χορηγείται µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Αδειών.
2. Για τη χορήγηση Άδειας Διανοµής διενεργείται διαγωνισµός
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ στις περιπτώσεις
που:
(α) για την κατασκευή του Δικτύου Διανοµής, χορηγείται επιδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
(β) για τη χορήγηση Άδειας Διανοµής σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισµού δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, που εκδίδονται
στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται
στο διαγωνισµό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνισµό ως άγονο.
3. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανοµής για ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή
προβλέπεται, µε βάση άλλη Άδεια Διανοµής, να κατασκευασθεί
στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανοµής και η υπάρχουσα ή προβλεπόµενη δυναµικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί.
4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άλλης Άδειας Διανοµής
Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
για τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 3428/2005.
5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανοµής µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας
πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τµήµατα της
Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νοµική µορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό
αυτόν:
(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της
Άδειας Διανοµής δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τµήµατα ή άλλη Συνδεδεµένη
Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συµφέροντα,
που παρεµποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά
τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό.
(β) Ο κάτοχος της Άδειας Διανοµής µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για
τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανοµής,
ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού
Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών
δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται
η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης σχετικά µε την απόδοση των επενδύσεων.
Η µητρική εταιρεία µπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο
χρηµατοδότησης ή άλλο ισοδύναµο µέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωµα επέµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την
καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις που αφορούν
την αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, εφόσον δεν σηµειώνεται
υπέρβαση του χρηµατοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί. Δεν
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επιτρέπεται στη µητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά µε
την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις σχετικά
µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, οι
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου.
(γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου καταρτίζει
και εφαρµόζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρει
τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση
της τήρησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης
καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για
την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται
στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από
την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο
πρόγραµµα συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων
της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση του
προγράµµατος συµµόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου, που ενεργεί ως υπεύθυνος συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία
πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, µέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται
τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις
υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει
στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος
συµµόρφωσης του Διαχειριστή ΑΣΦΑ µέχρι και την 30ή Απριλίου
εκάστου έτους.
(δ) Οι ανακοινώσεις και τα σήµατα του κατόχου Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον
αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανοµής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεµένους Πελάτες.
7. Διατηρούνται σε ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, οι παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί για τις γεωγραφικές περιοχές και για
τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που εκδόθηκαν πριν από τις 15 Μαρτίου 2002 σύµφωνα µε την Οδηγία
98/30/ΕΚ, για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκµετάλλευση
των δικτύων διανοµής στις γεωγραφικές αυτές περιοχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 81
Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου
1. Η Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής
και εξαγωγής Φυσικού Αερίου ασκείται ελεύθερα. Η Προµήθεια
σε µη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005.
2. Η Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τη
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό Αδειών.
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3. Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προµήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν µόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, να παρέχουν αδιάλειπτα
Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για
την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας
Προµήθειας αποζηµιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην
Άδειά του.
4. Οι κάτοχοι Άδειας Προµήθειας οφείλουν να ενηµερώνουν
τη ΡΑΕ και τον Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την
εκτιµώµενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους
για το επόµενο έτος, τις συναφείς εύλογες εκτιµήσεις τους για
τα επόµενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο το οποίο είναι
αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήµατος Φυσικού
Αερίου.
5. Η νόµιµη άσκηση δραστηριοτήτων Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε
την οικεία νοµοθεσία, παρέχει δικαίωµα Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, σύµφωνα µε ειδική διαδικασία που
προβλέπεται στον Κανονισµό Αδειών Φυσικού Αερίου, ώστε να
µην εισάγονται διακρίσεις µεταξύ των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 82
Επιλέγοντες Πελάτες
1. Επιλέγοντες Πελάτες είναι οι ακόλουθοι:
(α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι
οποίοι χρησιµοποιούν Φυσικό Αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
(β) Οι µη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των
γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ
και των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28
της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι µη Οικιακοί Πελάτες που
είναι εγκατεστηµένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προµηθεύονται Φυσικό Αέριο µε σκοπό τη συµπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχηµάτων.
(γ) Οι Οικιακοί Πελάτες που δεν βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/
55/ΕΚ.
(δ) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις ΕΠΑ, οι οποίες ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
21 του ν. 3428/2005, οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.
(ε) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρέκκλισης που έχει
χορηγηθεί σε περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι
λοιποί πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι στις περιοχές αυτές.
(στ) Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
3428/2005 για την προµήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν
της ετήσιας συµβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το
έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν.
3428/2005, σύµβαση, καθεµιάς ΕΠΑ µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη
λήξη κάθε σύµβασης. Από τη λήξη των συµβάσεων αυτών, οι
ΕΠΑ που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005,
καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε Ποσότητα Φυσικού
Αερίου.
(ζ) Οι ΕΠΑ που συνιστώνται µετά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, από την ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισµούς
που τυχόν ορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 και την
παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προµηθεύεται ο
Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:
(α) Από το µέσο όρο της κατανάλωσης καυσίµου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα πριν από τη σύναψη συµβάσεως προµήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάµενης
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σύµβασης προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(β) Προκειµένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.
(γ) Προκειµένου για επέκταση της εγκατεστηµένης ισχύος υφιστάµενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται
σύµφωνα µε το στοιχείο α’ και τη νέα εγκατεστηµένη ισχύ.
3. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προµηθευτών στα Δίκτυα Διανοµής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον
αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση πελατών που καθίστανται
Επιλέγοντες σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Άρνηση πρόσβασης
επιτρέπεται µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση
συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας ή των όρων της άδειας διανοµής φυσικού αερίου ή
θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανοµής.
Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανοµής οφείλεται στις ΕΠΑ αντάλλαγµα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 88.
Άρθρο 83
Προµηθευτές µε υψηλό µερίδιο αγοράς
1. Προµηθευτής µε υψηλό µερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προµηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 40% της
συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προµηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις
για τους Προµηθευτές µε υψηλό µερίδιο αγοράς όπως ιδίως:
(α) Υποχρέωση κατάρτισης και δηµοσίευσης σχεδίου πρότυπης σύµβασης Προµήθειας, που ισχύει για όλους τους Πελάτες
της ίδιας κατηγορίας. Στο σχέδιο σύµβασης Προµήθειας, που
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται µε τον
Κώδικα Προµήθειας. Τα µέρη µπορούν να συνοµολογούν και
πρόσθετους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δεν αντίκεινται στους
γενικούς όρους.
(β) Υποχρέωση δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας, της δοµής των τιµολογίων και των αρχών που εφαρµόζουν
για τον υπολογισµό των χρεώσεων που περιέχονται στις συµβάσεις προµήθειας τις οποίες συνάπτουν µε Επιλέγοντες Πελάτες.
(γ) Ανώτατες τιµές πώλησης στα τιµολόγια Επιλεγόντων Πελατών.
3. Αν οι δύο µεγαλύτεροι Προµηθευτές καλύπτουν ποσοστό
ίσο ή µεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσότητας Φυσικού
Αερίου που προµηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, µε την απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο µεγαλύτερο Προµηθευτή, ακόµη και αν αυτός δεν είναι
Προµηθευτής µε υψηλό µερίδιο αγοράς.
4. Τα µερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υπολογίζονται από τη
ΡΑΕ µε βάση στοιχεία επί των πωλήσεων, τα οποία υποβάλλουν
οι προµηθευτές κάθε έτος ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όταν
εκτιµάται από τη ΡΑΕ ότι συντρέχει αλλαγή τους. Για την εξεύρεση του µεριδίου ενός Προµηθευτή συνυπολογίζονται και τα
µερίδια των προµηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την
έννοια της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3959/ 2011.
Άρθρο 84
Μεταπώληση Φυσικού Αερίου
1. Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να µεταπωλεί το σύνολο ή
µέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προµηθεύεται σε
άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που µεταπωλείται διακινείται µέσω του ιδίου Συστήµατος Φυσικού Αερίου
ή Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι
των συµβάσεων προµήθειας, µε τους οποίους περιορίζεται το δικαίωµα µεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης κάθε Συστήµατος Φυσικού Αερίου ρυθµίζονται τα επί µέρους θέµατα σχετικά µε τη µεταπώληση Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού.

Άρθρο 85
Κώδικας Προµήθειας Φυσικού Αερίου
σε Επιλέγοντες Πελάτες
1. Με τον Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ο
οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, η ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την
οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις απόψεις
τους.
3. Με τον Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καθορίζονται ιδίως:
(α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής Φυσικού Αερίου
και των υπηρεσιών Προµήθειας και οι γενικοί όροι που θα περιλαµβάνονται στις συµβάσεις προµήθειας.
(β) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται
η Προµήθεια, ιδίως όταν ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς
την καταβολή ληξιπρόθεσµων τιµηµάτων.
(γ) Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συµβάσεων
Προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(δ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την Προµήθεια Φυσικού
Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέµπτο εδάφια της
παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύουν και για τις συµβάσεις προµήθειας που συνάπτονται µεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προµηθευτών. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η
Δεκεµβρίου του 2013.
Άρθρο 86
Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ), η
οποία έχει ως αντικείµενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου µε φυσική παράδοση, για την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισµού και
την προστασία των καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της, το πλαίσιο
διενέργειας, το είδος και η φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός ΕΑΦΑ.
2. Ως Λειτουργός της ΕΑΦΑ µπορεί να ορίζεται ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του Λειτουργού
ΕΑΦΑ, εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας
ΕΑΦΑ, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζεται κάθε επί µέρους θέµα σχετικά µε την
οργάνωση και λειτουργία της ΕΑΦΑ, όπως η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συµµετοχής, η τήρηση
ηλεκτρονικού συστήµατος για τη διευκόλυνση της διενέργειας
των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας της Αγοράς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Ο Λειτουργός της ΕΑΦΑ καταχωρίζει στο ειδικό µητρώο που
τηρεί τους Προµηθευτές Φυσικού Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς διάκριση, εκτός αν
συντρέχει ένας από τους περιοριστικά αναφερόµενους στον Κανονισµό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η µη καταβολή της προβλεπόµενης εγγύησης συµµετοχής. Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο µπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην ΕΑΦΑ, από την
καταχώρισή του στο ειδικό µητρώο.
5. Κάθε Προµηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο ειδικό µητρώο, υποχρεούται να προσφέρει προς
πώληση σε ετήσια βάση µέσω της ΕΑΦΑ ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου,
την οποία προµήθευσε σε Πελάτες κατά το προηγούµενο έτος.
Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
γνώµη της ΡΑΕ.
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6. Ο Λειτουργός ΕΑΦΑ δηµοσιεύει, σε ηλεκτρονική µορφή,
όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου
µέσω της ΕΑΦΑ, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε
την προσφορά.
7. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιµές
και οι όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού Αερίου στην
ΕΑΦΑ, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών.
8. Ο Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που
αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής µε φυσική παράδοση µέσω
της ΕΑΦΑ.
Άρθρο 87
Περιορισµός ανώτατου περιθωρίου κέρδους
Προµηθευτών Φυσικού Αερίου
1. Για την αντιµετώπιση της διαµόρφωσης τιµών του φυσικού
αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, σύµφωνα µε τους
κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τις ειδικές συνθήκες της
διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισµός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προµηθευτών για όλες ή ορισµένες κατηγορίες Πελατών µε απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της
ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις
συνθήκες και πάντως για διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω
απόφασης η ΡΑΕ µπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο
χρονικό διάστηµα, µετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
2. Για τον καθορισµό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνονται υπόψη οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές πώλησης φυσικού αερίου,
όπως η µεσοσταθµική τιµή προµήθειας Φυσικού Αερίου στα σηµεία εισόδου Συστήµατος Φυσικού Αερίου, που διαµορφώνεται
βάσει των συµβάσεων προµήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι
Προµηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήµατος Φυσικού Αερίου που χρησιµοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου
στις επί µέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 88
Τιµολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων
1. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη
ΡΑΕ, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, µετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανοµής και δηµόσια διαβούλευση,
ρυθµίζεται η µεθοδολογία καθορισµού τιµολογίων για τη χρέωση
κάθε Βασικής Δραστηριότητας.
2. Κατά τη ρύθµιση της µεθοδολογίας τιµολόγησης για κάθε
Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
(α) Η σταθερότητα των τιµών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων, από τον Διαχειριστή του Συστήµατος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανόµενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονοµικό και φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αµεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραµµατισµό
και την ανάπτυξη της υποδοµής που απαιτείται για την άσκηση
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της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των
διαχειριστών που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήµατος.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές.
(ι) Η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήµατα Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιµότητά τους
και την εξυπηρέτηση της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης.
3. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης µπορεί να ορίζεται ότι, µέσω
των τιµολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, καλύπτεται και το σύνολο ή µέρος των δαπανών του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και
συντήρηση της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ. Η
απόφαση αυτή λαµβάνεται µε κριτήριο τη συµβολή της Εγκατάστασης ΥΦΑ στην εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ, στην
ασφάλεια εφοδιασµού και στη διευκόλυνση της εισόδου νέων
Προµηθευτών στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4. Τα τιµολόγια πρόσβασης σε Δίκτυο Διανοµής, για το σκοπό
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 83, καταρτίζονται από την εκάστοτε ΕΠΑ, µετά την έγκριση από τη ΡΑΕ των κανόνων κατανοµής της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου
89, εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ και ισχύουν από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
χωρίς να τροποποιούνται οι σχετικές µε την τιµολόγηση διατάξεις που περιλαµβάνονται στις Άδειες Διανοµής Φυσικού Αερίου,
οι οποίες έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.
3428/2005. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία
αναπροσαρµογής ή τροποποίησης των τιµολογίων αυτών. Μέχρι
τη θέσπιση των ανωτέρω τιµολογίων εξακολουθούν να ισχύουν
και να εισπράττονται τα τέλη πρόσβασης στα Δίκτυα Διανοµής
που καθορίζονται σύµφωνα µε τις συµβάσεις προµήθειας Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί µεταξύ της
ΔΕΠΑ ΑΕ και των
ΕΠΑ πριν από τις 15.3.2002.
5. Με εξαίρεση τους Διαχειριστές ΑΣΦΑ, στους οποίους χορηγείται απαλλαγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 76, τα τιµολόγια
µε βάση τα οποία ο κάθε Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγµα για κάθε Βασική Δραστηριότητα, καταρτίζονται από τον εκάστοτε Διαχειριστή
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης και εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ και ισχύουν το αργότερο από τα δύο κατωτέρω
χρονικά σηµεία:
(α) είτε από τον τρίτο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης της
ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
(β) είτε από τον έβδοµο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του
Κανονισµού Τιµολόγησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα τιµολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας µπορεί να περιλαµβάνουν µία χρέωση, ανά µονάδα δυναµικότητας και µία
χρέωση, ανά µονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση
ανά µονάδα δυναµικότητας ανακτώνται, ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις οποίες εντάσσονται οι
αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούµενων κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κεφαλαίου
για νέες επενδύσεις, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης
προκειµένου για το ΕΣΦΑ ή τον αντίστοιχο προγραµµατισµό
νέων επενδύσεων, προκειµένου για ΑΣΦΑ. Με τη χρέωση ανά µονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου ανακτώνται, ιδίως, µεταβλητές
δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας. Δεν ανακτάται µε τα τιµολόγια το κόστος κτήσης παγίων που έχει καταβληθεί από Προµηθευτές ή Πελάτες.
7. Τα τιµολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και τα σηµεία εξόδου του
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Κατά τον καθορισµό
των τιµολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφοράς λαµβάνονται υπόψη οι εύλογες και αναλογικές δαπάνες που βαρύνουν τον αντίστοιχο Διαχειριστή από τη συµµετοχή του στις
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 89
Τήρηση λογαριασµών - Λογιστικός Διαχωρισµός
1. Τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες της
Προµήθειας, της Μεταφοράς, της Διανοµής, της Αποθήκευσης,
της υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική
µορφή τους, καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 42α επ. του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και Προµήθειας
σε µη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και για τις δαπάνες στις
οποίες υποβάλλονται για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους έχουν επιβληθεί.
3. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν
χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ, Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, Διανοµής Φυσικού Αερίου και άλλων δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και ενιαίο λογαριασµό για
τυχόν άλλες δραστηριότητές τους, εκτός του τοµέα Φυσικού Αερίου, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούµενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Οι χωριστοί λογαριασµοί που
προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο περιλαµβάνουν ισολογισµό και λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης για κάθε δραστηριότητα.
4. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασµών οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου εφαρµόζουν πάγιους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και του παθητικού και των
δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται µετά από έγκριση της
ΡΑΕ, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
5. Οι ελεγκτές της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ελέγχουν
τους χωριστούς λογαριασµούς που τηρούνται κατά τις διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων, όπως ακριβώς θα έπρατταν
αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικά νοµικά
πρόσωπα, ελέγχοντας και την ορθή εφαρµογή των κανόνων κατανοµής και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση της
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και στη ΡΑΕ το πόρισµα του ελέγχου τους. Η ΡΑΕ έχει το δικαίωµα διεξαγωγής, οποτεδήποτε,
έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου παραθέτουν, στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεών τους, τους
εγκεκριµένους και ισχύοντες κανόνες κατανοµής, τις χωριστές
οικονοµικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητά τους, τις σηµαντικές πράξεις που έχουν πραγµατοποιήσει µε τις Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις ή µε επιχειρήσεις στη µετοχική σύνθεση των
οποίων µετέχουν οι ίδιοι µέτοχοι, καθώς και τη σχετική µε τους
χωριστούς λογαριασµούς έκθεση των ελεγκτών. Το προσάρτηµα
δηµοσιεύεται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 90
Κανονισµός Αδειών
1. Ο Κανονισµός Αδειών εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλάγης ύστερα από
γνώµη της ΡΑΕ. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η
ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους. Με τον Κανονισµό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα

µε τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:
(α) Ο τρόπος δηµοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.
(β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί άσκησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις άδειες.
(γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης
και ανάκλησης των αδειών.
(δ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
(ε) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη µεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της µετοχικής σύνθεσης αυτού.
2. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του
νόµου αυτού, είναι ιδίως:
(α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεµένου εξοπλισµού.
(β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητά του.
(γ) Η προστασία των καταναλωτών, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιµών.
(δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος από τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.
(ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού στην
αγορά Φυσικού Αερίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις,
εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις
που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άµυνα και δηµόσια ασφάλεια,
καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόµενα ή άλλες αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες.
5. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών σύµφωνα
µε τις παραγράφους 4 και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών
τους.
6. Πριν από τη χορήγηση ορισµένης Άδειας ή κατηγορίας
Αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η ΡΑΕ
µπορούν να καλούν τους ενδιαφεροµένους σε δηµόσια διαβούλευση.
7. Η χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες
άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
8. Η απόφαση της ΡΑΕ, µε την οποία απορρίπτεται αίτηση για
τη χορήγηση Άδειας, τεκµηριώνεται πλήρως και κοινοποιείται
στον αιτούντα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αιτών δύναται
να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόµου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91
Υφιστάµενες συµβάσεις
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να προµηθεύεται από τη ΔΕΠΑ ΑΕ
χωρίς διαγωνισµό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εφόσον το αέριο αυτό το έχει προµηθευθεί η
ΔΕΠΑ ΑΕ µε βάση συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ που έχουν συναφθεί έως την 1.7.2004. Η τιµή προµήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται
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από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και καλύπτει το
πλήρες κόστος προµήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το σταθερό και µεταβλητό κόστος της θαλάσσιας µεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήµατος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο
κόστος διαχείρισης. Το ΥΦΑ που πωλείται από τη ΔΕΠΑ ΑΕ κατά
τα προηγούµενα εδάφια µπορεί να χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε το αέριο που προµηθεύεται ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
68.
2. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού και της
ανάπτυξης ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου, η ΡΑΕ
δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε αντικείµενο
την πώληση σε Προµηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων ΥΦΑ, οι οποίες αντιστοιχούν σε µακροχρόνιες συµβάσεις
προµήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρµογή έως την
1.7.2004 και µέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των συµβάσεων
αυτών, εφόσον περιλαµβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισµοί διεξάγονται από το
ΔΕΣΦΑ ΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τηρουµένων
ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. Οι
όροι διενέργειας των διαγωνισµών αυτών εγκρίνονται από τη
ΡΑΕ.
3. Η µεταβολή, µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, του νοµικού
πλαισίου που διέπει τις συµβάσεις Προµήθειας Φυσικού Αερίου
µεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των Πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συµβάσεων αυτών.
Άρθρο 92
Η χρήση Συστηµάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του
νόµου αυτού επιτρέπεται και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου
που παράγεται από Βιοµάζα και άλλων τύπων αερίων, εφόσον
αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χηµικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών.
Άρθρο 93
Υπόγειοι φυσικοί χώροι, που µετατρέπονται σε χώρους αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, µπορούν να εντάσσονται, είτε στο
ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το άρθρο 67 είτε σε ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε το
άρθρο 74. Προϋπόθεση για την ένταξη υπόγειου φυσικού χώρου
κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου στο ΕΣΦΑ ή σε ΑΣΦΑ αποτελεί η προηγούµενη παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και
εκµετάλλευσής του, ως χώρου αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης ανάπτυξης και
εκµετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση
Φυσικού Αερίου.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση
άδειας ΑΣΦΑ σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους
έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, από
τον ήδη αδειούχο και ενόσω η άδεια εκµετάλλευσης βρίσκεται
σε ισχύ, η αίτηση αξιολογείται και η άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται εφόσον έχει εκδοθεί η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση και σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνει. Στην περίπτωση αυτή η
χορηγούµενη άδεια ΑΣΦΑ αντικαθιστά την άδεια εκµετάλλευσης.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 94
Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ)
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(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί, εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της
χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια, µε τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
2. O Διαχειριστής:
(α) Διασφαλίζει ότι η µακροχρόνια ικανότητα του συστήµατος
ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για µεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας, υπό οικονοµικά βιώσιµες συνθήκες, λαµβάνοντας
υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος:
(αα) συντάσσει ετησίως και υποβάλλει στη ΡΑΕ τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα ενεργειών και δράσεων οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων του, µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό,
(ββ) συντάσσει και δηµοσιοποιεί τακτικά εκθέσεις για την αποδοτική λειτουργία του συστήµατος.
(β) Συµβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού, διασφαλίζοντας επαρκή ικανότητα µεταφοράς και την αξιοπιστία του συστήµατος.
(γ) Παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα στους κατόχους άδειας
παραγωγής, προµήθειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε
όσους έχουν νόµιµα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.
(δ) Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) µε το ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε όσα
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης
ΕΣΜΗΕ).
(ε) Διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα, συνεκτιµώντας τις ανταλλαγές µε άλλα διασυνδεδεµένα
συστήµατα µεταφοράς. Για το σκοπό αυτόν µεριµνά για την
ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος,
διασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων
επικουρικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών
που παρέχονται µέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθµό που
η διαθεσιµότητά τους δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεµένο
σύστηµα µεταφοράς.
(στ) Καταρτίζει το πρόγραµµα κατανοµής των µονάδων παραγωγής που συνδέονται µε το σύστηµα, προσδιορίζει τη χρήση
των διασυνδέσεων µε άλλα συστήµατα µεταφοράς και κατανέµει
σε πραγµατικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.
(ζ) Παρέχει στους Διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα οποία
συνδέεται το Σύστηµα, επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή
και αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη συντονισµένη ανάπτυξη
και τη διαλειτουργικότητα του συστήµατος και των παραπάνω
συστηµάτων και δικτύων.
(η) Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του συστήµατος κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής
πρόσβασής τους στο σύστηµα.
(θ) Παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του εφαρµόζοντας
διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση µεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών
χρηστών του Συστήµατος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.
(ι) Εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστηµα και διευθετεί
τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009.
(ια) Χορηγεί και διαχειρίζεται την πρόσβαση τρίτων στο σύστηµα και παρέχει ειδικά αιτιολογηµένες επεξηγήσεις σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.
(ιβ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι οποίες
έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαµόρφωση κανόνων κοινής
δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας,
στη δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον καταµερισµό και την εκχώρηση δικαιω-
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µάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των αντίστοιχων
διασυνδέσεων, καθώς και στη διαχείριση των δικαιωµάτων αυτών
για λογαριασµό των ως άνω διαχειριστών και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας).
(ιγ) Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης µε όλους τους
υφιστάµενους και µελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, δεκαετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 108.
(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασµούς για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συµφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων χρεώσεων που
προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
(ιε) Δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο όλων των εγκεκριµένων από τη ΡΑΕ τιµολογίων µε τα οποία χρεώνει τους χρήστες του Συστήµατος.
(ιστ) Υπολογίζει την Οριακή Τιµή Αποκλίσεων.
(ιζ) Διενεργεί την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής –
Ζήτησης και τη διευθέτηση των χρηµατικών συναλλαγών στο
πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης
σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ και το Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. Για
τη διενέργεια της διευθέτησης των χρηµατικών συναλλαγών, ο
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται:
(αα) να συστήνει ή να συµµετέχει σε εταιρείες µε εξειδικευµένο σκοπό την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
(ββ) να αναθέτει σε τρίτους, µετά από σύµφωνη γνώµη της
ΡΑΕ, την ως άνω διευθέτηση, ιδίως αναφορικά µε τη διαχείριση
και εκκαθάριση χρηµατικών συναλλαγών και τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου, στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Ο Διαχειριστής επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, συµβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανοµένων συµβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, µόνον
εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε
πραγµατικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα
Διαχείρισης του συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 96 του παρόντος νόµου.
4. Ο Διαχειριστής συνεργάζεται µε το ΛΑΓΗΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και του Κώδικα Διαχείρισης
του συστήµατος.
5. Ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως σε θέµατα της αρµοδιότητάς του σε διαχειριστές ή κυρίους συστηµάτων µεταφοράς έναντι αµοιβής,
καθώς και να συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, καθώς
και σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., εφόσον
δεν παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τις
υπηρεσίες αυτές τηρεί ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό και τα
έσοδα από τις υπηρεσίες και συµµετοχές αυτές χρησιµοποιούνται για µείωση των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή.
6. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή συντείνει,
ιδίως, στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και
στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας της Ε.Ε. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας
2009/72 Ε.Ε. και του Κανονισµού 714/2009 της Ε.Ε..
Άρθρο 95
Δηµιουργία νέου δυναµικού παραγωγής
µέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασµού, συµβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τις συµβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται
έναντι ανταλλάγµατος να παρέχει σε µελλοντικό χρόνο διαθεσι-

µότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων µονάδων παραγωγής για ορισµένο µέγεθος ισχύος και για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασµού, συµβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας.
3. Οι συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατές µόνο
εάν το, µέσω αδειοδοτικής διαδικασίας, δυναµικό παραγωγής,
τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα µέτρα διαχείρισης
της ζήτησης δεν διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασµού.
4. Το συνολικό µέγεθος ισχύος των συµβάσεων των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται κατόπιν ειδικής µελέτης σχετικά µε την
επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας
ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
5. Η επιλογή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, η διαγωνιστική διαδικασία, και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, στα οποία
είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται κριτήρια για την προστασία
του περιβάλλοντος και την προώθηση τεχνολογιών που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, το µέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µε τον Διαχειριστή, ο
τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους του Διαχειριστή,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια µε απόφαση της
ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
6. Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών διατίθεται σε
κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση εγκατεστηµένη στο έδαφος
κράτους - µέλους, κατά τρόπον ώστε να έχει στη διάθεσή της
επαρκή χρόνο για την υποβολή προσφοράς. Για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και της αµεροληψίας, η πρόσκληση περιέχει λεπτοµερή περιγραφή των προδιαγραφών της διαδικασίας που
ακολουθούν οι προσφέροντες, εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων, καθώς και της
διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών κινήτρων, ιδίως επιδοτήσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση.
Στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συµµετέχουν και υφιστάµενες µονάδες παραγωγής, οι οποίες υποβάλλουν µακροπρόθεσµες εγγυήσεις ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι
δύνανται να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετο δυναµικό κατά
την παράγραφο 4.
Άρθρο 96
Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Άρθρα 5 και 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ),
ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και
αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε
απόφασή της το τελικό κείµενο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ
είτε κατόπιν αιτήµατος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που
έχουν έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος ρυθµίζονται
ιδίως:
(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού, λειτουργίας και
συντήρησης του Συστήµατος. Ειδικότερα, ορίζονται οι ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις σχεδιασµού και λειτουργίας όσον αφορά στη σύνδεση εγκαταστάσεων
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χρηστών, περιλαµβανοµένων δικτύων διανοµής, µε το Σύστηµα,
το βαθµό της αξιοπιστίας εξυπηρέτησής τους, τον εξοπλισµό καταναλωτών µε άµεση σύνδεση, τα κυκλώµατα διασυνδέσεων και
τις απευθείας γραµµές. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφαλίζουν
τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, είναι αντικειµενικοί και
δεν εισάγουν διακρίσεις. Επίσης, καθορίζονται δείκτες για την
παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήµατος.
(β) Η διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος συντήρησης
του Συστήµατος, στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι
εργασίες συντήρησης και τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης
αυτών, προκειµένου να διασφαλίζεται η άρτια και έγκαιρη συντήρηση του συστήµατος.
(γ) Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο
σύστηµα, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ελάχιστες τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο σύστηµα,
ιδίως εκείνων που σχετίζονται µε τη σύνδεση και η διαδικασία
σύναψης των σχετικών συµβάσεων. Η πρόσβαση των δικαιούµενων στο σύστηµα γίνεται µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και
άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών και µεταξύ
των κατηγοριών χρηστών του Συστήµατος. Ο Διαχειριστής του
Συστήµατος Μεταφοράς µπορεί να αρνείται την πρόσβαση των
δικαιούµενων στο Σύστηµα, µόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Συστήµατος. Η άρνηση πρόσβασης αιτιολογείται ειδικώς, µε βάση αντικειµενικά, τεχνικά και οικονοµικά
κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο Διαχειριστής του
Συστήµατος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα ενίσχυσης του Συστήµατος έναντι ανταλλάγµατος
που αντικατοπτρίζει το κόστος της παροχής των εν λόγω ενισχύσεων και το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 140 του παρόντος νόµου.
(δ) Η προθεσµία µέσα στην οποία ο Διαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόµενες αιτήσεις και
οι συνέπειες της παράλειψης της απάντησης µέσα στην προθεσµία αυτή.
(ε) Τα κριτήρια που εφαρµόζει ο Διαχειριστής του Συστήµατος
για την κατανοµή του φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις
παραγωγής και των επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής και σε εγκαταστάσεις που παρέχουν
δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισµό
των κριτηρίων, µεταξύ άλλων, λαµβάνονται υπόψη:
(αα) Ο προγραµµατισµός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο
Σύστηµα και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα, καθώς και παροχής επικουρικών υπηρεσιών για δεδοµένη
χρονική περίοδο, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιµων εγκαταστάσεων παραγωγής και των Διασυνδέσεων.
(γγ) Οι τεχνικοί περιορισµοί του Συστήµατος, καθώς και των
εγκαταστάσεων που µπορούν να παρέχουν δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόµησης ενέργειας.
(στ) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τους οποίους κατά την κατανοµή του φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήµατος δίνει προτεραιότητα:
(αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συµπαραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3468/2006.
(ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια ενεργειακά καύσιµα µέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας η
οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ηµερολογιακού έτους.
(ζ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον
Διαχειριστή του Συστήµατος, των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, µεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής, των προµηθευτών, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής και το
κόστος να επιµερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς που προκα-
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λούν τις αποκλίσεις.
(η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της διαχείρισης των αποθεµάτων ύδατος στους ταµιευτήρες, λαµβάνοντας υπόψη και τις ρυθµίσεις
του ν. 3199/2003 (Α’ 280).
(θ) Οι υποχρεώσεις προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσιµότητας
επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως µέσω συµβάσεων. Οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής
κυρώσεων από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, ιδίως για τη διαθεσιµότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
περιλαµβανόµενης και της διατήρησης ασφαλών περιθωρίων
προσφοράς ισχύος και την εύρυθµη λειτουργία του προγραµµατισµού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανοµής φορτίου, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
(ι) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωµών για τη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.
(ια) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς για τη σύναψη
συµβάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του
παρόντος νόµου.
(ιβ) Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά µε την πρωτογενή µορφή ενέργειας που χρησιµοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, καθώς και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα.
(ιγ) Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης σταθµών παραγωγής, µε το Σύστηµα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
(ιδ) Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε το Σύστηµα από τους κατόχους άδειας εγκατάστασης και ελέγχου και παραλαβής των
έργων αυτών από τον Διαχειριστή. Μετά την παραλαβή τα έργα
αυτά αποτελούν µέρος του Συστήµατος και περιέρχονται στην
κυριότητα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ
νέου σταθµού παραγωγής µέσω ακτινικών καλωδιακών γραµµών
σε υποσταθµό (Υ/Σ) ή κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ), η κυριότητα και η διαχείριση των έργων σύνδεσης υψηλής τάσης µέχρι
τον εν λόγω Υ/Σ ή ΚΥΤ δύναται να παραµένει στον κάτοχό της οικείας άδειας παραγωγής µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
(ιε) Οι λογαριασµοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ για τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία και
διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.
(ιστ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, που µπορεί
να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η
οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(ιζ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, ασφαλή
και αποδοτική διαχείριση του Συστήµατος.
3. Υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από
τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος, αποφασίζονται από τη
ΡΑΕ, µετά από γνώµη του Διαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 97
Σκοπός του Διαχειριστή του Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Η διαχείριση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατίθεται σε θυγατρική της ΔΕΗ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΕ µε την επωνυµία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ», η οποία οργανώνεται και
λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V
αυτής.
2. Η κυριότητα του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταβιβάζεται από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, µε τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 98.
3. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να ασκεί τις αρµοδιότητες και να
εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
4. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε
να είναι εφικτή η χορήγηση πιστοποίησής του ως Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς το αργότερο µέχρι την 3η Μαρτίου
2012, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 113 και 114. Μέχρι την
πιστοποίησή της η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ασκεί τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δυνάµει της υπ’ αριθ. Υ.Α.Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/
7705/25.4.2001 (Β’ 492) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί πάντοτε υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο
του Δηµοσίου. Οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών η οποία επάγεται τη µεταβολή στο δηµόσιο έλεγχο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συντελείται µόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας
ασκείται κατά πλειοψηφία από µέλη που διορίζονται από το Δηµόσιο ή/και ότι η λήψη µείζονος σηµασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ γίνεται µόνο µε τη σύµφωνη
γνώµη του Δηµοσίου.
Άρθρο 98
Απόσχιση της δραστηριότητας Μεταφοράς
της ΔΕΗ ΑΕ
1. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές
δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της,
µε την εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς
στη θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ».
2. Η ως άνω εισφορά πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως
79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του ν.
2166/1993 (Α’ 137), του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
της ΔΕΗ ΑΕ, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ AE και ιδίως
των παγίων που αποτελούν το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση
απόσχισης.
3. Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους
που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, µε τις
ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται
στον ισολογισµό της ΔΕΗ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων (στις οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας,
διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη µετεγγραµµένου τίτλου) και αυτοκινήτων.
(γ) Η ΔΕΗ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών
δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός
τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η
κατάρτιση της σύµβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου.
Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ
των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη σύν-

ταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
(δ) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε
ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως,
µε µόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της
σύµβασης απόσπασης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις,
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη
µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις,
καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός δύο (2) ετών από
την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης
απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων
και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ
αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων.
(ε) Διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ εφαρµογή άλλων
νόµων παραµένουν στη ΔΕΗ ΑΕ.
(στ) Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις
και τις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τόσο το
προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταφοράς όσο και
το µεταφερόµενο κατά τα άρθρα 102, 103 και 104 προσωπικό,
και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που
είχαν θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής
εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τα οποία
υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Οµοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι
αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή
φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ που
αφορά τον κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνέπεια της απόσχισης στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς όφελος ή
βάρος αυτής.
(ζ) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για
τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή
δήλωση εκ µέρους του.
(η) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη
ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε
άλλης διάταξης.
(θ) Δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριµένους λογαριασµούς των λογιστικών βιβλίων της ΔΕΗ ΑΕ προκειµένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα
λάβουν χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης και θα αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις συναφείς
πράξεις των λοιπών κλάδων της ΔΕΗ ΑΕ. Οι πράξεις αυτές θα
διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης
µέχρι την ηµέρα καταχωρίσεως στο Mητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του Περιφερειάρχη, και θα µεταφερθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του
µετασχηµατισµού µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της
απορροφώσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρίας κατά τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της
απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω
εισφερόµενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
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απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες
µετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι µετοχές αυτές
παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της
απορροφώσας εταιρείας.
5. Αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας εταιρείας
που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου προς το σκοπό της συµµόρφωσης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ µε τις υποχρεώσεις διαχωρισµού
της δραστηριότητας µεταφοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ µέρους της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτικού
Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε
τις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, είναι εκ του νόµου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία,
κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 35β του κ.ν.
2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από
κάθε µέτοχο ή τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.
1468/1950 (Α’ 169), της παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου
37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α’ 35), των άρθρων 12,
13 και 14 του α.ν. 1672/1951 (Α’ 36) και των άρθρων του ν.
4483/1965 (Α’ 118), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάµενα
κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή
άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή
εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθµών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και
διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση
δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
8. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ για
δάνεια που µεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ ισχύουν υπέρ της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 99
Μεταφορά δραστηριοτήτων της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ
1. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ», που συστήθηκε µε το π.δ. 328/2000 (Α’ 268) κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2773/1999,
µεταφέρει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ τις οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη
και συντήρηση του Συστήµατος Μεταφοράς, που ασκεί, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού του ΔΕΣΜΗΕ που απασχολείται στις εν λόγω
δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι δραστηριότητες που µεταφέρονται είναι:
α) Η δραστηριότητα της Λειτουργίας και Ελέγχου του Συστήµατος.
β) Η δραστηριότητα Ανάπτυξης και Συντήρησης του Συστήµατος.
γ) Η δραστηριότητα της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων.
δ) Η δραστηριότητα Εµπορικών και Ρυθµιζόµενων Θεµάτων
εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της περίπτωσης (θ’) της παραγράφου 2 του άρθρου 118.
ε) Η δραστηριότητα των Μετρήσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η προθεσµία που προβλέπεται µε το πρώτο
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εδάφιο, µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω έξι (6) µήνες.
2. Η µεταβίβαση αυτή, όσον αφορά τις έννοµες σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις µεταφερόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µονάδες και δραστηριότητες, εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και µε την καταχώριση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής
απόφασης η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου
και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται
κατά τα ανωτέρω η ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Οµοίως απαλλάσσεται και από
υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και
να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους του.
3. Η ως άνω εισφορά της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ πραγµατοποιείται µε
απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των
άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1
έως 5 του ν. 2166/1993 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, που υπάγονται στις δραστηριότητες της παραγράφου 1, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται
στον ισολογισµό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.
(γ) Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύµβασης απόσπασης και εισφοράς
του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν
απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
(δ) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε
ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως,
µε µόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της
σύµβασης απόσχισης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις,
πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων,
ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και
λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, απαιτούµενες καταχωρίσεις
για τη µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσχισης, χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων
υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση
κάθε κείµενης διάταξης.
(ε) Διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ εφαρµογή άλλων
νόµων παραµένουν στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.
(στ) Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ
που αφορούν τον εισφερόµενο σύµφωνα µε τα παραπάνω κλάδο
και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που
είχαν θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.
(ζ) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν
χορηγηθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, σχετικά µε τον Κλάδο Μεταφοράς,
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριµένους λογαριασµούς των λογιστικών βιβλίων της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ προκειµένου
για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν
χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης, θα
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αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της
φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν
κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και θα µεταφερθούν
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του µετασχηµατισµού µε
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον
κλάδο ανώνυµης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της
απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω
εισφερόµενου κλάδου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες
µετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι µετοχές
αυτές παρέχουν στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
6. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου η ΔΕΗ ΑΕ µεταβιβάζει στο Ελληνικό Δηµόσιο το
σύνολο των µετοχών που κατέχει στην ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) που συστήθηκε µε το
π.δ. 328/2000 (Α’ 268) κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 χωρίς αντάλλαγµα.
7. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ολοκλήρωση της
κατά τα παραπάνω απόσχισης η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ µεταβιβάζει στη
ΔΕΗ ΑΕ το σύνολο των µετοχών που θα κατέχει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ
συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς,έναντι ανταλλάγµατος
ίσου µε την ονοµαστική αξία των εν λόγω µετοχών.
Άρθρο 100
Εµπορικές σχέσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε τη ΔΕΗ ΑΕ
(Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 4, 5 και 6
της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΗ
ΑΕ και στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920, εφόσον:
(α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις
εις βάρος άλλων χρηστών του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή
παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια,
και
(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.
2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 106, σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, οι µέτοχοι της ΑΔΜΗΕ ΑΕ οφείλουν να της
παρέχουν τους κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για την αντικατάσταση των παρόντων πάγιων στοιχείων του Συστήµατος,
καθώς και για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια. Τα αιτήµατα της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ κοινοποιούνται και στη ΡΑΕ.
3. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απέχει από κάθε ενέργεια που µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση, µε την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη
ταυτότητα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ
ή άλλης συνδεδεµένης µε αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου
42ε του κ.ν. 2190/1920, επιχείρησης. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυµίας της σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται παραβίαση των διατάξεων της παρούσης.
4. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαγορεύεται να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλισµό, χώρους και συστήµατα ασφαλείας µε
οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή άλλες
συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως µε οποιοδήποτε
τµήµα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ. Στο
ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση
υπηρεσιών από µέρους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΗ ΑΕ.
5. Οι Ετήσιοι Λογαριασµοί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαγορεύεται να
ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους λογαριασµούς της κάθετα ολοκληρωµένης
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επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή άλλης Συνδεδεµένης µε αυτήν, επιχείρησης.
6. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 764/1978 που αφορούν την ΔΕΗ ΑΕ.
Άρθρο 101
Ανεξαρτησία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου106, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
(α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, ιδίως όσον
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήµατος, και
(β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηµαταγορά,
ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του κεφαλαίου της.
2. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για
την εύρυθµη διενέργεια της δραστηριότητας της µεταφοράς,
καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού Συστήµατος Μεταφοράς.
3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ ΑΕ που ασκούν
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η απόκτηση συµµετοχής στον
ΑΔΜΗΕ ΑΕ από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται την απόκτηση
του Ελέγχου από τις επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος άµεσα ή έµµεσα επί του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ο
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση συµµετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής
και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.
4. Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης
και το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, διασφαλίζουν την ουσιαστική
ανεξαρτησία του τελευταίου σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άµεσα ή έµµεσα τη συµπε-ριφορά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση µε τις καθηµερινές δραστηριότητές της και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς
και σε σχέση µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για
την προετοιµασία του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ, το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 108.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδίως σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 15 και 16
του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν προβαίνει σε
διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόµων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τη λειτουργία του ελεύθερου
ανταγωνισµού στην παραγωγή ή την προµήθεια ιδίως προς όφελος των Συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων.
6. Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των
µερών της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ και
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις συνθήκες
λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού. Η ΑΔΜΗΕ
ΑΕ τηρεί λεπτοµερή αρχεία των ως άνω εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεως
της τελευταίας.
7. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ.
8. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι διαθέσιµοι
για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση
των παρόντων παγίων στοιχείων του Συστήµατος.
9. Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ απέχει
από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συµµόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
µε τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κε-
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φαλαίου η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται µε κανέναν
τρόπο από αυτήν.
Άρθρο 102
Προσωπικό της ΑΔMΗΕ ΑΕ
(Άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση β’ της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ η
οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στη Γενική Διεύθυνση
Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ µεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Επίσης
µεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατά τον ίδιο τρόπο και το προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και
Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που
υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο υπηρετεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και
απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που
πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την
κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης Νόµου,
Κανονισµού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους
εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α’
162) και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) στις εν γένει
υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της ΔΕΗ ΑΕ και σε ατοµική
σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από
τη ΔΕΗ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που
απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη µεταφορά του ως άνω
προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
4. Η παραχώρηση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς
οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται, µε εξαίρεση την προσφορά υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον
Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και σε ειδικώς προσδιοριζόµενες
εγκαταστάσεις της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ
ΑΕ και κατόπιν της προηγούµενης έγκρισης της ΡΑΕ. Η προσφορά των υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου γίνεται βάσει
τιµών και συνθηκών της αγοράς.
Άρθρο 103
Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ ΑΕ
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, είτε µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση έµµισθης εντολής στις
εισφερόµενες στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά το άρθρο 99, οργανωτικές
µονάδες και δραστηριότητες, µεταφέρεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία λαµβάνεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
ρύθµισης Νόµου, Κανονισµού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους
εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και
διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Συλλογι-
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κές Συµβάσεις Εργασίας, στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές
ρυθµίσεις της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από
αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Στο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που µεταφέρεται στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και κατ’ αποκλειστικό
τρόπο, από το χρόνο της µεταφοράς και εφεξής, οι ρυθµίσεις
του ΚΚΠ/ΔΕΗ, των εφαρµοστέων συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθµίσεων της ΔΕΗ ΑΕ, εφόσον εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ψήφιση του
παρόντος νόµου δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσής του
από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθµίσεις. Για
το σκοπό αυτόν ως µισθολογικό κλιµάκιο ένταξης λογίζεται
εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, µε βάση τα τυπικά προσόντα και
το είδος της απασχόλησης στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ο µεταφερόµενος
µισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικά για τους
µισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ως Ειδικό
Επιστηµονικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/
1994, ως µισθολογικό κλιµάκιο ένταξής τους θεωρείται το µ.κ. 2.
Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισµό της µισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της µεταφοράς, θεωρείται
ότι οι µεταφερόµενοι µισθωτοί εξελίχθηκαν µισθολογικά ανά
τριετία µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/ΔΕΗ και την
προϋπηρεσία τους στο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που ο µεταφερόµενος µισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάµβανε στο ΔΕΣΜΗΕ κατά
την ηµεροµηνία που προηγείται της ηµεροµηνίας µεταφοράς του
στην ΑΔΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν µε
βάση την κατά τα παραπάνω αναµόρφωση της µισθολογικής του
κατάστασης στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το υπερβάλλον ποσό διατηρείται
ως προσωπική διαφορά, στην οποία συµψηφίζονται οι για οποιονδήποτε λόγο αυξήσεις στο µέλλον των αποδοχών του (µισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδοµα, οικογενειακό επίδοµα κ.λπ.).
4. Το προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ
ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/ 2008 η οποία είναι
σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη
αναγκών της.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη µεταφορά του προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 104
Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣMΗΕ ΑΕ
που προέρχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ
1. Η διάθεση του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ που έχει κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος διατεθεί στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, λήγει µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ η οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µε την ίδια απόφαση το προσωπικό αυτό
µεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής
ή ειδικής ρύθµισης Νόµου, Κανονισµού, Διαιτητικής Απόφασης,
συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/ 2002 (Α’ 162)
και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της ΔΕΗ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη
ΔΕΗ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Στο παραπάνω προσωπικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συνεχίζει να καταβάλλεται ποσόν που αντιστοιχεί στη διαφορά των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβαλλόταν σε αυτούς κατά το χρόνο της
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διάθεσής τους στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και των αποδοχών τους µετά τη
λήξη της διάθεσής τους στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Το ποσόν αυτό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συµψηφίζονται οι για
οποιοδήποτε λόγο αυξήσεις στο µέλλον των αποδοχών τους (µισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδοµα, οικογενειακό επίδοµα
κ.λπ.).
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ καθορίζεται η διαδικασία
και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 105
Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση
της ΑΔMΗΕ ΑΕ
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Οι αποφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέωση και
τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και
της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λαµβάνονται από το Εποπτικό Συµβούλιο που διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 106 και
καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 2.
2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια
και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης των προσώπων που ορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο για διορισµό ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή για την ανανέωση της
θητείας τους και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερµατισµού της περιόδου απασχόλησης κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι
όροι αυτοί καθίστανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3)
εβδοµάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ µπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
(α) εφόσον προκύψουν αµφιβολίες όσον αφορά την επαγγελµατική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως µέλος
του διοικητικού συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της
πρόωρης λήξης.
3. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ή
άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, δύνανται να προσφύγουν ενώπιον της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34, σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασής
τους ή οποιασδήποτε άλλης µορφής πρόωρης λήξης της απασχόλησής τους.
4. Η πλειονότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που
να συνδέεται µε τη ΔΕΗ ΑΕ ή µε οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε
αυτή επιχείρηση, µε την επιφύλαξη της δραστηριότητας µεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ και τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ή τους µετόχους που
ασκούν τον έλεγχό της, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν
από το διορισµό. Τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές
αρµοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που
να συνδέεται µε τη ΔΕΗ ΑΕ ή µε οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε
αυτή επιχείρηση, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από το
διορισµό τους.
5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και οι υπάλληλοι της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που
να συνδέεται µε οποιοδήποτε άλλο µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή τους µετόχους που ασκούν
τον έλεγχό της.
6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και οι υπάλληλοι της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν κανένα συµφέρον ούτε να λαµβάνουν οικονοµικό όφελος, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται
µε οποιοδήποτε µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης

της ΔΕΗ ΑΕ πέραν της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η αµοιβή τους δεν εξαρτάται
από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν των δραστηριοτήτων ή
των αποτελεσµάτων τηςΑΔΜΗΕ ΑΕ. Δεν συνιστά παράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η συµµετοχή
σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατέχουν µετοχές ή
άλλες κινητές αξίες της ΔΕΗ ΑΕ.
7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες δεν
πρέπει να έχουν καµία επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον
ή επιχειρηµατική σχέση που να συνδέεται µε οποιοδήποτε µέρος
της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή µε τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχο της ΔΕΗ
ΑΕ για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών.
8. Οι παράγραφοι 3 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης
κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήµατα που
αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Συστήµατος.
9. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 έως και 8 ισχύουν και
στην περίπτωση κάθε άλλης επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, καθώς και κάθε Συνδεδεµένη, κάθετα ή οριζόντια,
µε αυτές επιχείρηση.
10. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται µε
απόφαση της ΡΑΕ πρόστιµο ύψους από 50.000 ως 200.000
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36.
Η επιµέτρηση του προστίµου αυτού γίνεται µε βάση την αρχή
της αναλογικότητας.
Άρθρο 106
Αρµοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διαθέτει Εποπτικό Συµβούλιο υπεύθυνο για τη
λήψη αποφάσεων που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά µε
την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηµατοδότησης, τον καθορισµό του επιπέδου δανεισµού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και το ύψος των µερισµάτων που διανέµονται στους µετόχους. Στην αρµοδιότητα
του Εποπτικού Συµβουλίου δεν εµπίπτουν οι καθηµερινές λειτουργίες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και
διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατάρτιση του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης
του ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το άρθρο 108.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη και
συγκροτείται από πρόσωπα µε εξειδικευµένη εµπειρία στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη προτείνονται από τους µετόχους της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
(β) δύο (2) µέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
(γ) ένα (1) µέλος εκ του µόνιµου προσωπικού της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ.
3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια
και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης και οι
λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερµατισµού της περιόδου
απασχόλησης των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει αντιρρήσεις για τα
µέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύµφωνα µε την παράγραφο 6 εντός τριών (3) εβδοµάδων από την κοινοποίηση των
προτεινόµενων µελών:
(α) εφόσον προκύψουν αµφιβολίες όσον αφορά την επαγγελµατική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως µέλος
του Εποπτικού Συµβουλίου,
(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της
πρόωρης λήξης.
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Εντός της ίδιας προθεσµίας η ΡΑΕ δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόµενα µέλη.
4. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στη
ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων από
την ως άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις
βάσει αµφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης
της απασχόλησης του µέλους.
5. Ο διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και η για οποιονδήποτε λόγο παύση
τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά
ισχύει.
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3
έως 9 του άρθρου 105 εφαρµόζονται τουλάχιστον στο ήµισυ των
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, πλην ενός. Το άρθρο 105 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β’ του παρόντος νόµου και
η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου εφαρµόζονται έναντι όλων
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
7. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόµενων
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης
της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόµιµη σύνθεση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
8. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α και των
άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920 ισχύουν κατ’ ανάλογη
εφαρµογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου.
9. Με το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζονται λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη συγκρότηση του Εποπτικού Συµβουλίου σε σώµα,
τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως:
(α) Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες
του Εποπτικού Συµβουλίου, το διορισµό των µελών του, καθώς
και την εκλογή και τα καθήκοντα του Προέδρου του.
(β) Κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη σύγκληση του Εποπτικού Συµβουλίου και τη συµµετοχή του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης
στις συνεδριάσεις του.
(γ) Κάθε ζήτηµα που αφορά τη λήψη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου, ζητήµατα κύρους αυτών, καθώς και την κοινοποίησή τους στη ΡΑΕ ιδίως, για τη λήψη αποφάσεων που
αφορούν σε ζητήµατα του εδαφίου α’ της παραγράφου 1, καθώς
και αποφάσεων περί διορισµού του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται
η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των µελών που ορίζονται από
τη ΔΕΗ ΑΕ.
(δ) Το κατ’ ελάχιστον απαιτούµενο περιεχόµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου, στον
οποίο καταγράφονται µε λεπτοµέρεια τα ζητήµατα της παραγράφου αυτής. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου υιοθετείται µε απόφαση του Εποπτικού
Συµβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 107
Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά και να
διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συµµόρφωσης
προς το εν λόγω πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα
αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το
άρθρο 22, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον
ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
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2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό
Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης
µόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής
επάρκειας. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να είναι φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105
εφαρµόζονται και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
3. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος
συµµόρφωσης,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα
µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ,
(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και
την εκτέλεσή του,
(δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος συµµόρφωσης,
και
(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και
οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
4. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά µε το επενδυτικό πρόγραµµα ή µε
µεµονωµένες επενδύσεις στο ΕΣΜΗΕ. Καταληκτική ηµεροµηνία
για την υποβολή των αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου
είναι η ηµεροµηνία υποβολής του προγράµµατος από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο Εποπτικό Συµβούλιο.
5. Εάν η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, στη
γενική συνέλευση ή µε την ψηφοφορία των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου που έχει διορίσει έχει εµποδίσει τη λήψη απόφασης
µε συνέπεια την παρεµπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων οι οποίες βάσει του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης
του ΕΣΜΗΕ επρόκειτο να εκτελεστούν µέσα στα επόµενα τρία
(3) χρόνια, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης το αναφέρει στη ΡΑΕ, η
οποία στη συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 108.
6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του
Υπεύθυνου Συµµόρφωσης, περιλαµβανοµένης και της διάρκειας
της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελµατική θέση, ευθύνη ή συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, στην Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε τµήµα
της ή στους µετόχους της που διατηρούν τον Έλεγχο ή σε Συνδεδεµένη µε αυτή Επιχείρηση.
7. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση,
προφορικά ή γραπτά, προς τη ΡΑΕ και έχει το δικαίωµα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, στο Εποπτικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος
Συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και την 31η
Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και µπορεί µε απόφασή της να επιβάλλει την τροποποίηση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Η
ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της
ΡΑΕ και να υποβάλλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της
έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος συµµόρφωσης της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ µέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να συµµετέχει, χωρίς
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δικαίωµα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και στις συνεδριάσεις του Εποπτικού
Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα
ακόλουθα θέµατα:
(α) τους όρους πρόσβασης στο Σύστηµα, όπως καθορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009, ειδικότερα όσον αφορά τα τιµολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την
εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,
(β) έργα που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ανάπτυξη του Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης,
(γ) αγορές ή πωλήσεις ενέργειας απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήµατος,
9. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη συµµόρφωση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς τις διατάξεις του άρθρου 116.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και στις εγκαταστάσεις του ΑΔΕΣΗΕ, χωρίς προηγούµενη αναγγελία, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
11. Με την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό
Συµβούλιο µπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης. Μετά
από αίτηση της ΡΑΕ το Εποπτικό Συµβούλιο παύει τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας, εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.
12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης
του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, µε απόφαση της ΡΑΕ, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36.
13. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να παρέχονται οδηγίες
και υποδείξεις για τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων του
Υπεύθυνου Συµµόρφωσης. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
Άρθρο 108
Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης
αποφάσεων για επενδύσεις
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ καταθέτει έως την 31η Μαρτίου εκάστου
έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης µε όλους
τους ενδιαφεροµένους, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ, το οποίο αφορά την περίοδο µε έναρξη την 1η Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους και βασίζεται στην υφιστάµενη
και την προβλεπόµενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραµµα περιέχει αποτελεσµατικά µέτρα µε στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του Συστήµατος και η ασφάλεια του εφοδιασµού.
2. Συγκεκριµένα, το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ:
(α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδοµές µεταφοράς που
πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθµιστούν κατά τα επόµενα
δέκα (10) έτη συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων υποδοµών για τη διείσδυση των ΑΠΕ,
(β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε
προηγούµενα προγράµµατα ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες
επενδύσεις των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται µέσα
στην επόµενη τριετία,
(γ) παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας για τα σηµαντικά έργα µεταφοράς του εδαφίου β’ ανωτέρω, ιδίως αυτά
που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων µε
το Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, εκτιµώµενων χρηµατικών ροών αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων.
3. Κατά τη διαµόρφωση του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε εύλογες παρα-

δοχές όσον αφορά τη διαθεσιµότητα του παραγωγικού δυναµικού, την εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εµπορίου,
λαµβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά
δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εµβέλειας.
4. Η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό
και διαφανή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόµου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα
της διαδικασίας διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα της.
5. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι σύµφωνο προς το µη δεσµευτικό κοινοτικό δεκαετές πρόγραµµα
ανάπτυξης δικτύων (διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β’
του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αµφιβολία όσον αφορά τη συµφωνία προς το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων, η ΡΑΕ συµβουλεύεται τον
Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Η ΡΑΕ
δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.
6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, εκπονεί και δηµοσιοποιεί σχετική έκθεση.
7. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της
κατά την παράγραφο 6, διαπιστώνει ότι η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των επενδύσεων που σύµφωνα µε το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος προγραµµατίζεται να εκτελεσθούν εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας
ελέγχου της, η ΡΑΕ λαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
µέτρα:
(α) Επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις.
(β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισµό για τις εν λόγω επενδύσεις.
(γ) Υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συµµετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.
8. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει του στοιχείου β’ της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί
να υποχρεώσει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα από
τα εξής:
(α) χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,
(β) χρηµατοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,
(γ) να αναλάβει την εργολαβία για την κατασκευή των πάγιων
στοιχείων της επένδυσης, ή
(δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης.
9. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγµατοποιήσουν την επένδυση,
συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία µε το ΕΣΜΗΕ και καταβάλλει εν
γένει κάθε προσπάθεια προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηµατοοικονοµικοί
διακανονισµοί υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
10. Όταν η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει της παραγράφου 7, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται
από τις σχετικές ρυθµίσεις για τα τιµολόγια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 140.
Άρθρο 109
Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής
στο ΕΣΜΗΕ
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ καταρτίζει και δηµοσιεύει διαφανείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Οι διαδικασίες
αυτές υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
2. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνδεση
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νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής λόγω πιθανών µελλοντικών περιορισµών στις διαθέσιµες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ,
όπως συµφόρηση στα αποµακρυσµένα σηµεία αυτού. Η ΑΔΜΗΕ
ΑΕ παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί ένα νέο σηµείο σύνδεσης µε το αιτιολογικό ότι θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόµενες µε την απαραίτητη αύξηση δυναµικού των
στοιχείων του ΕΣΜΗΕ στην εγγύτητα του σηµείου σύνδεσης.
4. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να αρνείται, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, την πρόσβαση
λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Τα κριτήρια αυτά εγκρίνονται
από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110
Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της δραστηριότητας
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος Τέταρτου Μέρους και των άρθρων 111 και 112 για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 94, από την επιχείρηση
που έχει στην κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς θα πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που
εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν
οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ή φυσικού αερίου,
(β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία στον Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα
Μεταφοράς και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν
οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου και
(γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο
σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και στον Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α’ και β’, περιλαµβάνουν ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση ή
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 θεωρείται
ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν
στην ιδιοκτησία τους Συστήµατα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο ή
περισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω συστήµατα µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να
συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ως ανεξάρτητος
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διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου V της
Οδηγίας 2009/ 72/ΕΚ.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α’, β’ και γ’,
είναι το Ελληνικό Δηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του δηµόσιου τοµέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στον
διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.
5. Ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και το προσωπικό του υπόκεινται στις υποχρεώσεις
εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι
οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµένων διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
της Χώρας ή άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος λήψης
µερισµάτων.
7. Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία
της Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται από τον ΑΔΜΗΕ να παρεµποδίζεται να
λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 111
Διορισµός τρίτου Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Συστήµατος
1. Σε περίπτωση συστηµατικής παραβίασης από την ΑΔΜΗΕ
ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, ιδίως σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη
απόφασή της που λαµβάνεται κατόπιν προηγούµενης ακρόασης
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Συστήµατος κατά τα προβλεπόµενα στην Οδηγία
2009/72/ΕΚ ιδίως στο άρθρο 13 αυτής. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ διατηρεί
την κυριότητα του ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει µε
την ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε ο υποψήφιος διαχειριστής να συµµορφώνεται
προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 110,
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούµενους
οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για
την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει του άρθρου 94,
(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής να συµµορφωθεί προς το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος υπό την εποπτεία
της ΡΑΕ,
(δ) η ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε την ιδιότητά της ως κυρίας του ΕΣΜΗΕ να
τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5. Για το
σκοπό αυτόν, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεώνεται να παρέχει στη ΡΑΕ
τα σχέδια συµφωνιών µε τον υποψήφιο διαχειριστή και κάθε
άλλη συναφή οντότητα, και
(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής να είναι σε θέση να τηρεί τις
υποχρεώσεις που υπέχει από τον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009 συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Εφόσον ο υποψήφιος διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις
της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 1 και του άρθρου 114,
εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης, είτε του άρθρου 113
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και του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 είτε του άρθρου
114.
3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος που διορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος
για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συµπεριλαµβανοµένης της είσπραξης τελών πρόσβασης, επιβαρύνσεων συµφόρησης και πληρωµών στο πλαίσιο του µηχανισµού
αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/ 2009, καθώς
και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του
ΕΣΜΗΕ και για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας
του ΕΣΜΗΕ να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, µε προγραµµατισµό των αναγκαίων επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του
ΕΣΜΗΕ µεταφοράς, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος
είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό συµπεριλαµβανοµένης
της διαδικασίας αδειοδότησης, την κατασκευή και την έναρξη
λειτουργίας νέας υποδοµής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Συστήµατος ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήµατος
Μεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόµου. Ο κύριος του ΕΣΜΗΕ δεν είναι υπεύθυνος για τη
χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον
προγραµµατισµό των επενδύσεων.
4. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο κύριος
του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:
(α) Συνεργάζεται µε τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος
και συνδράµει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, παρέχοντας ιδίως κάθε σχετική πληροφορία.
(β) Χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος και εγκρίνει η ΡΑΕ ή συµφωνεί στη χρηµατοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο
τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος. Η µορφή χρηµατοδότησης των ως άνω έργων εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από διαβούλευση µε τον κύριο και τους
χρήστες του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29.
(γ) Παρέχει τα εχέγγυα για την κάλυψη των ευθυνών που ανακύπτουν από τη χρήση των πάγιων στοιχείων του Συστήµατος,
µε εξαίρεση τις ευθύνες που προκύπτουν κατά την άσκηση των
καθηκόντων από µέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος, και
(δ) παρέχει τα εχέγγυα για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επεκτάσεων του Συστήµατος, µε εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε το στοιχείο β’, συµφώνησε να
χρηµατοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος.
5. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κυρίου του ΕΣΜΗΕ και λαµβάνει κάθε σχετικό µέτρο σε συνεργασία
µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη συµµόρφωση του κυρίου
προς τις υποχρεώσεις αυτές.
Άρθρο 112
Ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111, ο κύριος του
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον αποτελεί µέρος Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης, οφείλει να είναι
ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς τη νοµική µορφή, την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες
που δεν σχετίζονται µε τη µεταφορά.
2. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κυρίου
του Συστήµατος Μεταφοράς της παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
(α) εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2
ως και 9 του άρθρου 105, και
(β) ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται για να αποκλείεται η
µεροληπτική συµπεριφορά και διασφαλίζει τη δέουσα παρακο-
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λούθηση της τήρησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των
υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα
αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα
υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107.
3. Η ΡΑΕ µε αποφάσεις της εφαρµόζει τις κατευθυντήριες
γραµµές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσµατική
συµµόρφωση του κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 113
Πιστοποίηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και να αιτηθεί
τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19. Η ΑΔΜΗΕ
ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε
κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να τηρηθούν η διαδικασία
και οι προθεσµίες του Κανονισµού (ΕΚ) 714 /2009. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία και καταχωρείται στο µητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτόν η
ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις
αναφορικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της αίτησης. Η ΡΑΕ,
εντός ταχθείσας προθεσµίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την
υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά µε την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β’ του
παρόντος νόµου και να αιτηθεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της
τη λήψη µέτρων προς το σκοπό συµµόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εντός ρητώς ταχθείσας προθεσµίας. Κατόπιν τεκµηριωµένης γνωστοποίησης από την
ΑΔΜΗΕ ΑΕ της συµµόρφωσής του µε τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ
ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
3. Σε περίπτωση που επανειληµµένως η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της σύµφωνα µε την παράγραφο
2, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.
4. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από
την κοινοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΡΑΕ
τεκµαίρεται ως θετική, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Η έγκριση της ΡΑΕ κοινοποιείται αµελλητί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.
5. Η ΡΑΕ εκδίδει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εντός δύο (2) µηνών από τη σιωπηρή
αποδοχή της Επιτροπής. Η απόφαση της ΡΑΕ και η τυχόν γνώµη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
6. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, εφόσον πιστοποιηθεί, γνωστοποιεί στη ΡΑΕ
κάθε σχεδιαζόµενη συναλλαγή, εταιρική µεταβολή ή οποιοδήποτε γεγονός που ενδεχοµένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε η πιστοποίηση.
7. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαρκή συµµόρφωση της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ προς τα οριζόµενα στο άρθρο 101, και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο
από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
και Φυσικού Αερίου.
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8. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της πιστοποίησης και ιδίως:
(α) ύστερα από γνωστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύµφωνα µε
την παράγραφο 7,
(β) µε δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι
σχεδιαζόµενη αλλαγή στον έλεγχο ή τρόπο λήψης αποφάσεων
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση του άρθρου 101, ή
(γ) ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήµατος.
Άρθρο 114
Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην περίπτωση που
ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση που συνεπεία ιδιοκτησιακού διαχωρισµού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110, καθώς και σε κάθε
άλλη περίπτωση κατά την οποία η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να τεθεί
ή έχει ήδη τεθεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από
τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει
κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά µε τον τύπο
και το περιεχόµενο της αίτησης πιστοποίησης.
2. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε γεγονός που θα
µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του ελέγχου του ΕΣΜΗΕ
ή του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς από πρόσωπο ή
πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο
απόφασης σχετικά µε την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η ΡΑΕ απορρίπτει
την πιστοποίηση, εάν αποδειχθεί:
(α) ότι η απόκτηση ελέγχου συνεπάγεται παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, και
(β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης θα θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας και της Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ λαµβάνει
υπόψη:
(αα) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ένωσης έναντι
της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµφωνιών που έχουν συναφθεί
µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, µε την Ένωση µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών, στις οποίες διαλαµβάνονται ζητήµατα
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού,
(ββ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι
της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάµει συµφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες αυτές συνάδουν µε την κοινοτική
νοµοθεσία, και
(γγ) άλλα συγκεκριµένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.
4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται µε αυτή.
5. Η ΡΑΕ, πριν εκδώσει την απόφασή της σχετικά µε την πιστοποίηση, αιτείται τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά
µε:
(α) τη συµµόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς τις απαιτήσεις του
άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ κατόπιν της αλλαγής του
ελέγχου της, και
(β) το ενδεχόµενο η χορήγηση της πιστοποίησης να θέσει σε
κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης.
6. Η ΡΑΕ λαµβάνει µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη των
προθεσµιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου
11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά
την πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαµ-
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βάνει δεόντως υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
ΡΑΕ µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή
άλλου κράτους – µέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει
από τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ µαζί µε την απόφαση και το αιτιολογικό της.
8. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πιστοποίηση του
Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του ελέγχου διαπιστώσει ότι διακυβεύεται η προστασία των έννοµων συµφερόντων
δηµόσιας ασφάλειας της Ελλάδας σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Άρθρο 115
Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
τρίτων και τις υποχρεώσεις ιδιοκτησιακού
διαχωρισµού
(Άρθρο 17 Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009)
1. Αίτηµα για την απαλλαγή τµήµατος ή του συνόλου νέων διασυνδέσεων µε συστήµατα µεταφοράς άλλων χωρών, από την
υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισµού και από την υποχρέωση
παροχής πρόσβασης σε τρίτους, ιδίως µέσω υποβρυχίων καλωδίων, υποβάλλεται µε την αίτηση χορήγησης Άδειας Κυριότητας
και Διαχείρισης ή µε την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής,
λόγω επέκτασης υφιστάµενων διασυνδέσεων µε συστήµατα µεταφοράς ή µε την αίτηση αύξησης της δυναµικότητάς τους.
2. Η απαλλαγή χορηγείται µε απόφαση της ΡΑΕ, για ορισµένο
χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισµού (ΕΚ)
714/2009.
Άρθρο 116
Διαφάνεια και τήρηση εµπιστευτικότητας
1. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφάνειας
και να δηµοσιεύουν έγκαιρα στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού και την αποτελεσµατική πρόσβαση στην αγορά και
λειτουργία αυτής. Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες
του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς και του Λειτουργού
της Αγοράς, οι οποίες είναι δηµοσιοποιήσιµες, κοινοποιούνται
προς τρίτους χωρίς διακρίσεις. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά
ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Ο Διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς διαφυλάσσουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν,
ιδίως, τη µεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τις
δραστηριότητές τους, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν αθέµιτα
εµπορικά πλεονεκτήµατα σε τρίτους. Δεν θεωρούνται ως εµπιστευτικού χαρακτήρα οι πληροφορίες που έχουν δηµοσιοποιηθεί
νοµίµως, γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος και τους χρήστες ή τρίτους, καθώς και πληροφορίες
που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδοµένα.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, για τη διασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών απαγορεύεται ιδίως:
(α) κάθε κοινοποίηση εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών
στην καθετοποιηµένη επιχείρηση,
(β) η χρήση κοινών υπηρεσιών µε την καθετοποιηµένη επιχείρηση που είναι δυνατόν να επιφέρει παραβίαση του εµπορικού
απορρήτου, όπως ιδίως κοινής νοµικής υπηρεσίας, κοινών φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και κοινών ορκωτών
ελεγκτών.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 111
και 112, τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα-
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γράφων 1 ως 3 υπέχει και ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση του Διαχειριστή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, τυποποιούνται οι όροι και η διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και
δηµοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Συστήµατος Μεταφοράς, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό η τήρηση
της διαφάνειας, της εχεµύθειας και της έγκυρης πληροφόρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 117
Ανεξάρτητος Λειτουργός της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των δραστηριοτήτων
της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ µετονοµάζεται
σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και µε
διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» (εφεξής Λειτουργός Αγοράς), η
οποία θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, προσαρµόζοντας αντίστοιχα
το Καταστατικό της.
2. Σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 118 και
119, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από
τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 µεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τα πάγια στοιχεία, που κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, χρησιµοποιούνται στις παραµένουσες στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ δραστηριότητες, παραµένουν σε αυτήν.
3. Το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό συµµετοχής του στον Λειτουργό της Αγοράς. Η διαδικασία διάθεσης
και το ύψος του εκάστοτε διατιθέµενου ποσοστού ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 118
Σκοπός – Αρµοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς
1. Ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρµόζει τους κανόνες για τη
λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδοµένων πράξεων και ιδίως τον Ηµερήσιο Ενεργειακό
Προγραµµατισµό όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2.
2. Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού του, ο Λειτουργός της
Αγοράς ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(α) Διενεργεί τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό, ως
εξής:
(αα) Προγραµµατίζει τις εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο
ΕΣΜΗΕ, καθώς και τις απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε
αυτό, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Υπολογίζει την Οριακή Τιµή Συστήµατος.
(γγ) Εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Ηµερήσιου
Ενεργειακού Προγραµµατισµού.
(β) Συνεργάζεται µε τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε
τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
(γ) Τηρεί ειδικό Μητρώο Συµµετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και εγγράφει τους Συµµετέχοντες, σύµφωνα µε
τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
(δ) Παρέχει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο τρόπο στους Συµµετέχοντες στην Αγορά αυτή Ηλεκτρικής Ενέργειας τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συµµετοχή τους στην Αγορά.
(ε) Αποφεύγει κάθε διάκριση µεταξύ των Συµµετεχόντων στην
Αγορά Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφαρµόζει κατά

την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια.
(στ) Συµµετέχει σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως µε διαχειριστές
συστηµάτων µεταφοράς, καθώς και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής
ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, µε στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας.
(ζ) Εισπράττει από τους Συµµετέχοντες τέλη για τη διαχείριση
και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τηρεί τους
αναγκαίους λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(η) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέλη των
οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σκοπό την
επεξεργασία και διαµόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, στη δηµιουργία
ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(θ) Συνάπτει συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/ 2006 που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον οι εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε
απευθείας είτε µέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωµές
που προβλέπονται στις συµβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αντισυµβαλλόµενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 143.
(ι) Διενεργεί τη διευθέτηση των χρηµατικών συναλλαγών στο
πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού σε συνεργασία µε τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ. Για
τη διενέργεια της διευθέτησης των χρηµατικών συναλλαγών, ο
Λειτουργός της Αγοράς δύναται:
(αα) Να συστήνει ή να συµµετέχει σε εταιρείες µε εξειδικευµένο σκοπό την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
(ββ) Να αναθέτει σε τρίτους, µετά από σύµφωνη γνώµη της
ΡΑΕ, την ως άνω διευθέτηση, ιδίως αναφορικά µε τη διαχείριση
και εκκαθάριση χρηµατικών συναλλαγών και τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου, στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο Λειτουργός της Αγοράς διευκολύνει κατά κύριο
λόγο την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για το σκοπό αυτόν αναλαµβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που του
ανατίθενται µε τον παρόντα νόµο, προκειµένου να διασφαλίζεται
η εφαρµογή των προβλέψεων του Κανονισµού 714/2009, της
Οδηγίας 72/2009 και όλων των σχετικών κατευθύνσεων και αποφάσεων που εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 119
Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
1. Το Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ AE προσλαµβάνεται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψή του έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/
1997, όπως ισχύει.
2. Στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ που παραµένει σε αυτή µετά
τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, εφαρµόζονται,
µετά από σχετική αίτησή του, που υποβάλλεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, κατ’ αναλογία
οι ρυθµίσεις που διέπουν το µεταφερόµενο προσωπικό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 103.
3. Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και για τη διευκόλυνση της πλήρους
ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, µε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
απασχόληση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ του
οποίου η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τη
ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαµβάνεται
υπόψη η βούλησή του και η προηγούµενη απασχόλησή του σε
εργασίες αντίστοιχες µε αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν
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στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
4. Κατά τη διάρκεια και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη της θητείας τους, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
απαγορεύεται:
(α) Να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές ή να απασχολούνται µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε
έννοµη σχέση σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τοµείς της παραγωγής ή της προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ή Συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας.
(β) Να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές ή άλλες κινητές
αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους
τοµείς της παραγωγής ή της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
ή Συνδεδεµένης µε αυτές εταιρείες και εν γένει να κατέχουν
άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου, ιδίως µέσω νοµικών προσώπων ή µέσω συγγενών εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή
έως τρίτου βαθµού και εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας έως δεύτερου
βαθµού, στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων
αυτών. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου των εταιρικών µεριδίων
ή µετοχών που κατέχουν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως
άνω απαγόρευση δεν εµπίπτει η έµµεση κατοχή µεριδίων ή µετοχών των επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου µέσω αµοιβαίων
κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.
Στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που παραβαίνουν τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση της
ΡΑΕ, πρόστιµο ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
5. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συµβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΑΕΙ), µετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογηµένη γνώµη της συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, µε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), µετά από απόφαση του προέδρου και
αιτιολογηµένη γνώµη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου ΤΕΙ και ερευνητικούς φορείς, καθώς και µε εξειδικευµένους
επιστήµονες και τεχνικούς µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην
εκτέλεση έργων και την εκπόνηση µελετών για θέµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
Άρθρο 120
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται ιδίως οι οικονοµικοί και οι τεχνικοί κανόνες που διέπουν
τον προγραµµατισµό και τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την
εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, υπό όρους
καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και των εγκαταστάσεων που συνδέονται µε αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις
δηµιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισµού.
2. Η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της
Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης µε τους χρήστες του Συστήµατος και τους συµµετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και
προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Λειτουργού ή τρίτων
προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθµίζονται ιδίως:
(α) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µεταξύ
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Λειτουργού της Αγοράς για
την οµαλή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική
λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.
(β) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ηµερήσιου προγραµµα-
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τισµού της κατανοµής φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις
παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, ιδίως σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, σε από κοινού
αποφάσεις Διαχειριστών Συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας όµορων χωρών, ή άλλα κείµενα και αποφάσεις των αρµόδιων Ευρωπαϊκών Οργανισµών.
(γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Λειτουργό της Αγοράς των πληρωµών για τις
προγραµµατισµένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ
και των χρεώσεων για τις προγραµµατισµένες απορροφήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ.
(δ) Η χρονική περίοδος που λαµβάνεται ως βάση για τον ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό της κατανοµής φορτίου και
τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος.
(ε) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή
άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες
του ΕΣΜΗΕ αναλογικά µε την ενέργεια που απορροφούν από
αυτό, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών
του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ και του Λειτουργού της Αγοράς,
σε περίπτωση τυχόν αδυναµίας των χρηστών να εκπληρώνουν
τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ηµερήσιου
ενεργειακού προγραµµατισµού και της κατανοµής φορτίου σε
πραγµατικό χρόνο.
(στ) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων
πληροφοριών για τη συµµετοχή στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη λειτουργία αυτής.
(ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών των Συµµετεχόντων ιδίως κατά τη συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς µε τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ.
(η) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Συµµετεχόντων στην Αγορά και του Λειτουργού της
Αγοράς, που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(θ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, διαφανή
και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς.
4. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθµιστικά µέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε αυτή. Τα µέτρα αυτά, τα οποία εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι
δυνατόν να αφορούν ειδικές ρυθµίσεις αντιστάθµισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στη σχετική αγορά, ειδικούς ρυθµιστικούς
όρους και κανόνες µε αντικείµενο τη διασφάλιση της ισότιµης
συµµετοχής σε αυτή, καθώς και ρυθµίσεις που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ρευστότητας της ίδιας αγοράς. Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου αφορούν ιδίως τις προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής και οι οποίες οφείλουν να
αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο µεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τη θέσπιση µηχανισµών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια των οποίων, είτε
καθίσταται διαθέσιµη ορισµένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
είτε παρέχεται πρόσβαση σε τµήµα του παραγωγικού δυναµικού
για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
5. Υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από
τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποφασίζονται
από τη ΡΑΕ, µετά από γνώµη του Λειτουργού της Αγοράς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.
Άρθρο 121
Συµβουλευτική Επιτροπή της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
1. Με πρωτοβουλία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συστήνεται Συµβουλευτική
Επιτροπή χρηστών του ΕΣΜΗΕ µε σκοπό την κατοχύρωση της
διαφάνειας στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής
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ενέργειας και της διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Για το λόγο αυτόν, η
Συµβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί σε µακροπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο επίπεδο τους εν λόγω τοµείς,
καθώς και την παροχή υπηρεσιών του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
προς τους χρήστες αυτού.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, µετά από την υποβολή της γνώµης
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, καθορίζεται
η διαδικασία σύστασης και σύνθεσης της Συµβουλευτικής Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία επιλογής των
µελών της, καθώς και η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.
3. Η Συµβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στη ΡΑΕ, στους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ και στον Λειτουργό της
Αγοράς, τακτικές εκθέσεις, καθώς και προτάσεις για τη λήψη
νέων µέτρων ή την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος εκδοθείσας νοµοθεσίας, µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως την
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των σχετικών Εγχειριδίων.
4. Η Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον
δέκα (10) πρόσωπα, στα οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, του Λειτουργού της Αγοράς, ενώσεις χρηστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, καθώς και
ενώσεις συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η
Συµβουλευτική Επιτροπή, για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
της, µπορεί να συνιστά οµάδες εργασίας µε εξειδικευµένο αντικείµενο, στις οποίες είναι δυνατόν να συµµετέχουν και πρόσωπα
πέραν των ανωτέρω.
5. Στη Συµβουλευτική Επιτροπή και ειδικά για θέµατα διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και των ταµιευτήρων,
συµµετέχουν και τα όργανα που είναι αρµόδια για τη διαχείριση
των υδάτων, κατά τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α’ 280).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 122
Κυριότητα του Δικτύου Διανοµής
1. Η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ ΑΕ.
Για το σκοπό αυτόν, µε τον παρόντα νόµο, χορηγείται στη ΔΕΗ
ΑΕ Άδεια Αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η
άδεια αυτή καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση του ΕΔΔΗΕ.
2. Οι όροι και περιορισµοί της άδειας της παραγράφου 1 καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Με την άδεια αυτή εξειδικεύονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, σε
σχέση ιδίως µε τα ακόλουθα:
(α) Την παραχώρηση της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ στον Διαχειριστή αυτού.
(β) Το ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του Διαχειριστή του Δικτύου, όσον αφορά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτόν µε τις διατάξεις του παρόντος.
(γ) Τη διασφάλιση του λογιστικού και του λειτουργικού διαχωρισµού των σχετικών µε την κυριότητα του Δικτύου δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ, από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί
αυτή στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η ΔΕΗ ΑΕ, ως κύριος του ΕΔΔΗΕ, υποχρεούται ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονοµικών και κάθε άλλης φύσης
πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω
ιδιότητα, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα µε την απόφαση
της παραγράφου 2, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί
ο Διαχειριστής του Δικτύου.
Άρθρο 123
Νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός της
δραστηριότητας Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Εντός οκτώ (8) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος

νόµου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης του
ΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της, µε την εισφορά του Κλάδου Διανοµής
στη θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ).
2. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως
79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως και 5 του ν.
2166/1993 µε αναλογική εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98. Για τους σκοπούς του παρόντος ως
Κλάδος Διανοµής νοείται η οµώνυµη αυτόνοµη οργανωµένη λειτουργική µονάδα Γενική Διεύθυνση Διανοµής της ΔΕΗ ΑΕ µαζί
µε τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των ως άνω Μονάδων, µε εξαίρεση τα ακίνητα
και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανοµής και του Δικτύου των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
3. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις
και τις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τόσο το
προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Διανοµής όσο και
το µεταφερόµενο κατά το άρθρο 125 προσωπικό, και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε
καθολική διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των
ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά
τα ανωτέρω η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Οµοίως η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται
και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων
που παραµένουν στην κυριότητα της ΔΕΗ ΑΕ. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ
που αφορά τον Κλάδο Διανοµής και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή
βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
προς όφελος ή βάρος αυτής.
4. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη
συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
5. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά µε τον εισφερόµενο Κλάδο Διανοµής, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 764/1978.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της
απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω
εισφερόµενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
απορρόφησης του Κλάδου Διανοµής, θα εκδοθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ νέες µετοχές που θα παραδοθούν στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
7. Αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας εταιρείας,
που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου προς το σκοπό της συµµόρφωσης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ µε τις υποχρεώσεις διαχωρισµού
της δραστηριότητας διανοµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.
1468/1950 (Α’ 169), της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και του
άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α’ 35), των άρθρων 12, 13 και 14 του α.ν. 1672/ 1951 (Α’ 36) και των άρθρων
του ν. 4483/1965 (Α’ 118), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστά-
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µενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων,
συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδροµίων,
διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθµών, που είναι αναγκαίες
για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας
του ΕΔΔΗΕ και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας
παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 124
Ανεξαρτησία του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δεν κατέχουν καµία επαγγελµατική θέση
ή ευθύνη, ούτε έχουν συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση και δεν
λαµβάνουν οικονοµικό όφελος ή παροχή, άµεσα ή έµµεσα, που
να συνδέεται µε επιχείρηση ή φορέα του Ελληνικού Δηµοσίου
που δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής, προµήθειας ή
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή µε τη
ΔΕΗ ΑΕ ή µε οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση
εκτός της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχο
των παραπάνω επιχειρήσεων. Η αµοιβή των παραπάνω προσώπων, στην οποία περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και
παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή
οποιουδήποτε µέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των
αποτελεσµάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα που
ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη
λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.
3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται µε
απόφαση της ΡΑΕ πρόστιµο ύψους από 50.000 ευρώ ως 200.000
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36.
4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δύνανται να καταγγείλουν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής
τους στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να
παύσει µέλος του διοικητικού συµβουλίου και των διοικητικών
οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.
5. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους
ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς πόρους για
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ και
γενικότερα για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων
του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 6, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ και από οποιοδήποτε µέρος της.
6. Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανοµής, που χορηγείται κατά το άρθρο 122, καθορίζονται όροι και περιορισµοί σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών δικαιωµάτων της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των δικαιωµάτων εποπτείας επί της διαχείρισης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των
παραχωρούµενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι µπορούν να
αφορούν ιδίως στο δικαίωµα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ και να θέτει γενικά όρια στο επίπεδο δανεισµού της. Σε κάθε
περίπτωση, ουδέν µέρος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ επιτρέπεται να εµπλέκεται ή µε οποιονδήποτε τρόπο
να επηρεάζει την καθηµερινή δραστηριότητα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή
τις αποφάσεις της σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση
υποδοµών του ΕΔΔΗΕ, στο βαθµό που αυτή δεν υπερβαίνει τους
όρους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της. Σε περίπτωση πα-
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ραβίασης του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 36.
7. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκτελεί πρόγραµµα συµµόρφωσης, το οποίο
αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συµπεριφοράς, µεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισµού κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Με το πρόγραµµα
συµµόρφωσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και
της διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τα µέτρα που λαµβάνει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την αποφυγή των παραπάνω, καθώς και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του προγράµµατος συµµόρφωσης από
το προσωπικό της, και ο τρόπος και τα µέσα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς το εν λόγω πρόγραµµα, τον οποίο διενεργεί ο
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης που διορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Για το σκοπό αυτόν, µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης
καθορίζονται κανόνες, διαδικασίες και υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά ιδίως:
(α) την υποχρέωση διαφύλαξης του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την υποχρέωση παροχής ισότιµης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά της και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά
πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 127,
(β) τον καθορισµό και τη διαβάθµιση κάθε πληροφορίας που
εµπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ή τον καθορισµό των κριτηρίων διαβάθµισής της, καθώς και τους κανόνες διαχείρισής
της,
(γ) την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να διασφαλίζει ότι στους
χρήστες του ΕΔΔΗΕ επικοινωνούνται µε σαφήνεια και κάθε λεπτοµέρεια, άµεσα και έµµεσα, τα ακόλουθα:
(αα) ο διαχωρισµός της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
και του αντικειµένου των υπηρεσιών που παρέχει, από τις λοιπές
δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της
ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας,
(ββ) η υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να παρέχει τις υπηρεσίες
της στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ανεξαρτήτως των συµβατικών τους σχέσεων µε λοιπούς
κατόχους αδειών του παρόντος νόµου και, ιδίως, χωρίς να τους
δεσµεύει άµεσα ή έµµεσα σε σχέση µε άλλα µέρη της Κάθετα
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ,
(δ) την ενηµέρωση του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για το
πρόγραµµα συµµόρφωσης, τα µέτρα εφαρµογής του, τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση όρων του, καθώς και την εκπαίδευση για την τήρησή του,
(ε) τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων, καθώς και την
τήρηση αρχείου σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και από τη ΡΑΕ,
(στ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και
σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα.
Το πρόγραµµα συµµόρφωσης καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης σε συνεργασία µε τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εντός τριών
(3) µηνών από το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της Διανοµής και υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ,
η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριµένες τροποποιήσεις του
προγράµµατος. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ,
η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο
έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,
εντός δύο (2) µηνών από την πρώτη συγκρότησή του, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται
αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
9. Η ΡΑΕ δύναται µε απόφασή της να αρνηθεί την έγκριση του
Υπεύθυνου Συµµόρφωσης µόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας, καθώς και να εντέλλει οποτεδήποτε την αντικατάσταση ήδη διορισµένου Υπεύθυνου
Συµµόρφωσης για τους ίδιους λόγους, λαµβάνοντας επιπλέον
υπόψη και την επίδοση του τελευταίου κατά την άσκηση των κα-
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θηκόντων του. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει την
απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης σε κάθε
αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που τηρείται από τη ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ ή από οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτόν εταιρεία, καθώς
και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, προκειµένου να ασκεί τα
καθήκοντά του.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράµµατος
Συµµόρφωσης και τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ προς αυτό,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης και την κοινοποίησή της στη
ΡΑΕ µέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στην έκθεση, που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίησή της, αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια και η εφαρµογή τους από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως
προς την επίτευξη των σκοπών του προγράµµατος και διατυπώνονται προτάσεις του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης σχετικά µε το
Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του,
(γ) την υποβολή στη ΡΑΕ τριµηνιαίων αναφορών σε σχέση µε
την εκτέλεση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης,
(δ) τη γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης ως προς την
εφαρµογή του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, κατά το χρόνο
που αυτή σηµειώνεται, καθώς και την υποβολή προτάσεων για
την άµεση λήψη µέτρων,
(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση µε τις εµπορικές
και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Η ΡΑΕ αξιολογεί κατ’ έτος το βαθµό ανεξαρτησίας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και µπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε µε απόφασή
της το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης επιβάλλοντας επιπλέον τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση διακριτικής συµπεριφοράς,
µεροληπτικών πρακτικών και στρεβλώσεων του ανταγωνισµού,
σε όφελος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ
ή επιχειρήσεων Συνδεδεµένων µε αυτήν.
11. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εµπορικά
της σήµατα και οι επικοινωνιακές της πρακτικές δεν προκαλούν
σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ. Η
ΡΑΕ µε απόφασή της δύναται να επιβάλλει τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.
Άρθρο 125
Προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
1. Το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ που απασχολείται µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διανοµής της ΔΕΗ
ΑΕ, καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ
µεταφέρεται την 31.12. 2011 στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Επίσης µεταφέρεται κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το
προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων
Πόρων και Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου,
καθώς και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο (µε την εξαίρεση του Κέντρου Ερευνών – Δοκιµών και Προτύπων), το οποίο υπηρετεί µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης Διανοµής της ΔΕΗ ΑΕ.
Επιπροσθέτως, µεταφέρεται προς ένταξη στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και
το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης
Διανοµής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ.
Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου,
κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους
εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και
διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά

και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάµενες
υπηρεσιακές ρυθµίσεις της ΔΕΗ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ ΑΕ,
αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν
από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ, που εκδίδεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου και
αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η
διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη µεταφορά του ως
άνω προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
4. Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και για τη διευκόλυνση της πλήρους
ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ παρέχοντάς της υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
εργαζοµένων και νοµικής υποστήριξης έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους. Η παροχή υπηρεσιών από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ επιτρέπεται όσον
αφορά τη σχέση που δηµιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη
ΔΕΗ ΑΕ σε συνδυασµό µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης
και εκµετάλλευσης των παγίων από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η παροχή
υπηρεσιών από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επιτρέπεται
στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των σχετιζοµένων
εγκαταστάσεων, έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών µεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και οποιουδήποτε
ανταγωνιστικού µέρους της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια των ισότιµων σχέσεων που θα έχει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ µε όλους τους Παραγωγούς και
Προµηθευτές της αγοράς.
5. Το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ οφείλει να ενεργεί µε αµεροληψία και να τηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών, σε συµµόρφωση µε τους όρους του
Προγράµµατος Συµµόρφωσης.
Άρθρο 126
Άδεια Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής
1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται, εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 123 του παρόντος νόµου, να
λάβει Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η οποία καλύπτει και κάθε
µελλοντική επέκτασή του.
2. Η άδεια χορηγείται από τη ΡΑΕ και µε αυτήν καθορίζονται,
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Διαχειριστή του
ΕΔΔΗΕ σχετικά µε την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου
σε αυτόν, καθώς και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Διαχειριστή του Δικτύου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, έναντι
του κυρίου του ΕΔΔΗΕ.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
άσκηση της δραστηριότητας διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία µέτρα
διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισµού,
της αµερόληπτης και µη διακριτικής συµπεριφοράς του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 127
Αρµοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονοµικούς όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε
να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία
του, καθώς και η µακροπρόθεσµη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας
τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδο-
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τικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης
των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειµένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε την Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
που της χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
2. Πέραν των όσων ορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης του
ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ο Διαχειριστής υποχρεούται ειδικότερα
να διασφαλίζει:
(α) Την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ΕΔΔΗΕ, λαµβάνοντας
παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονοµικά αποδοτικού
ΕΔΔΗΕ.
(γ) Την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και να µεριµνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανοµής, όσον αφορά µεταξύ άλλων στις απώλειες,
στην αξιοπιστία τροφοδότησης, στην ποιότητα τάσης και στην
ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(δ) Την πρόσβαση στο ΕΔΔΗΕ των κατόχων αδειών Παραγωγής, καθώς και των Παραγωγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της, των Προµηθευτών και των Πελατών,
σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια που
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση µε το ΕΔΔΗΕ όσων το ζητούν σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(στ) Διασφαλίζει την προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση,
καλή λειτουργία και αντικατάσταση των µετρητικών διατάξεων
που εγκαθίστανται στο ΕΔΔΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΔΔΗΕ και τους όρους της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ,
καθώς και τη συλλογή των σχετικών µετρήσεων.
(ζ) Παρέχει στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ και στον Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο Δίκτυο, όπως αυτές καθορίζονται στον
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(η) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του ΕΔΔΗΕ και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων
µε αυτόν επιχειρήσεων.
(θ) Συνεργάζεται µε τον Διαχειριστή του Συστήµατος, τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΔΑΑ) και µε τους
Διαχειριστές Κλειστών Δικτύων Διανοµής για την κατάρτιση και
εφαρµογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία
των δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και
η λειτουργία της αγοράς.
(ι) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση
της ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης
µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/ διαχείρισης της ζήτησης
ή/και τη δυνατότητα αποκεντρωµένης παραγωγής που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη αναβάθµισης ή αντικατάστασης υποδοµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 141 ή άλλης διάταξης που
καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, η ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούµενες πληροφορίες
σχετικά µε τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις
σε όλους τους χρήστες του Δικτύου Διανοµής.
4. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δηµοσιοποιεί τη µεθοδολογία υπολογισµού
των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις µοναδιαίες τιµές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο. Τα σχετικά τιµολόγια
εγκρίνονται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140.
5. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγµα στον κύριο του ΕΔΔΗΕ,
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που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22.
Άρθρο 128
Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποίος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη γνώµη της στη ΡΑΕ. Η
ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν
τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της το τελικό
κείµενο του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον,
κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:
(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του ΕΔΔΗΕ και στόχοι απόδοσης για
τη δραστηριότητα της Διανοµής, ιδίως όσον αφορά τις απώλειες,
την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ποιότητα τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών.
(β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα τιµολόγια, σύµφωνα µε τα
οποία η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο
ΕΔΔΗΕ, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή τους παραγωγούς
που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής, στους Προµηθευτές και στους Πελάτες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των
δικαιουµένων στο ΕΔΔΗΕ κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή
και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών και των
κατηγοριών χρηστών του ΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό αυτόν, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται ιδίως να τηρεί πρωτόκολλο σχετικά µε τις
αιτήσεις σύνδεσης, το οποίο και δηµοσιοποιεί.
(γ) Αντικειµενικά τεχνοοικονοµικά κριτήρια και προϋποθέσεις,
καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο
ΕΔΔΗΕ, η οποία επιτρέπεται µόνο για λόγους εξάντλησης της
ικανότητας φόρτισης και αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία τα
οποία η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες
σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά µε δυνατότητες µελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήµατός τους, όπως
τυχόν προγραµµατιζόµενη ή σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ
που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της,
επέκταση ή/και ενίσχυση του ΕΔΔΗΕ που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούµενο
χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες οµαδοποίησης εκκρεµών αιτήσεων σύνδεσης για τον επιµερισµό του κόστους της
απαιτούµενης ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ. Η παροχή των παραπάνω
στοιχείων µπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 140.
(δ) Η προθεσµία, εντός της οποίας η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται
να αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να
ενηµερώνει τους αιτούντες.
(ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας του
εξοπλισµού των εγκαταστάσεων των Πελατών και των µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο
ΕΔΔΗΕ.
(στ) Οι προδιαγραφές των µετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των µετρητών και διαχείρισης των µετρήσεων,
η κυριότητα των µετρητικών δεδοµένων και οι σχετικές ευθύνες,
οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τις µετρήσεις και την εκκαθάριση, ώστε να διασφαλίζεται
η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώµατος
επιλογής προµηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν έννοµο συµφέρον στα δεδοµένα ατελώς, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισµού βλαβών του ΕΔΔΗΕ.
(ζ) Οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ και των Χρηστών του ΕΔΔΗΕ και οι σχετικές δεσµεύσεις του, καθώς και οι
ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης διατάξεων του Κώδικα, σε σχέση ιδίως µε την ποιότητα υπηρεσιών.
(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, λαµβανοµένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών
σύνδεσης νέων Χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτι-
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κότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του ΕΔΔΗΕ, της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων,
κατά το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ σε χρονικό
ορίζοντα από τρία έως επτά έτη καθορίζονται µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
και εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Έργα επέκτασης του
ΕΔΔΗΕ λόγω σύνδεσης εκτελούνται νοµίµως, ακόµη και εάν δεν
έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο Σχέδιο Ανάπτυξης του
ΕΔΔΗΕ.
(θ) Ο καθορισµός των χρεώσεων σύνδεσης µε το ΕΔΔΗΕ και
χρήσης αυτού, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού των χρεώσεων αυτών, λαµβανοµένων υπόψη:
(αα) της απόδοσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά τοµέα δραστηριότητας και
(ββ) του Σχεδίου Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ.
(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασµών.
(ια) Η διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ.
(ιβ) Οι διαδικασίες εφαρµογής µέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόµησης ενέργειας.
(ιγ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για
την τήρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
(ιδ) Ο τρόπος µε τον οποίο η ΕΔΔΗΕ ΑΕ παρακολουθεί την
εξέλιξη της ζήτησης και την απόδοση του ΕΔΔΗΕ και της δραστηριότητας της Διανοµής και η υποχρέωσή του για την υποβολή
σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.
(ιε) Ο τύπος και το περιεχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης
Χρηστών µε το ΕΔΔΗΕ.
(ιστ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για τη ρύθµιση του
τρόπου Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ µετά από εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρµογής του Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΔΔΗΕ, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα.
4. Ρυθµίσεις, υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ µετά από γνώµη της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
ρυθµίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 129
Αρµοδιότητες της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ όσον αφορά στη
διαχείριση ηλεκτρικών συστηµάτων των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών
1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, που περιλαµβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστηµάτων των
νησιών αυτών, διενεργείται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 123, να
λάβει άδεια Διαχείρισης ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη ΡΑΕ, µετά
από αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και µε αυτήν καθορίζονται µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
(α) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά
µε την άσκηση της δραστηριότητας αυτής,
(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
άσκηση της δραστηριότητας αυτής,
(γ) τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της αµερόληπτης και
χωρίς διακρίσεις συµπεριφοράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έναντι των Παραγωγών και Προµηθευτών της.
2. Πέραν των προβλεποµένων στην Άδεια Διαχείρισης της παραγράφου 1, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να:
(α) Παρακολουθεί και µεριµνά για την αξιόπιστη, οικονοµικά
αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των µονάδων παραγωγής των
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Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, λαµβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
(β) Μεριµνά για την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την
οικονοµικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά,
για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.
(γ) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των παραγωγών των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών και ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των
Συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.
(δ) Συντάσσει µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, προγράµµατα ανάπτυξης της παραγωγής για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και τεκµηριωµένο
απολογισµό. Στα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνονται εκτιµήσεις, που αφορούν στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και στη διαθεσιµότητα του υφιστάµενου δυναµικού
παραγωγής, πρόγραµµα αντικατάστασης του υφιστάµενου δυναµικού παραγωγής και εγκατάστασης νέου δυναµικού παραγωγής, πρόγραµµα διασύνδεσης µε άλλο Μη Διασυνδεδεµένο
Νησί. Οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη της ζήτησης φορτίου περιλαµβάνουν πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας και µέτρα διαχείρισης της ζήτησης φορτίου. Με απόφαση της ΡΑΕ
καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράµµατα
αυτά, η οποία δεν µπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δηµοσίευσης των
προγραµµάτων.
(ε) Συντάσσει µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους για τα Μη
Διασυνδεδεµένα Νησιά καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει τις
εκτιµήσεις του σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής που ενδέχεται
να συνδεθεί µε το ΕΔΔΗΕ, την ανάγκη διασύνδεσης µε άλλο Μη
Διασυνδεδεµένο Νησί ή Αποµονωµένο Μικροδίκτυο και µε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιµήσεις αυτές, η
οποία δεν µπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δηµοσίευσης των εκτιµήσεων.
(στ) Μεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για
την εγκατάσταση νέου δυναµικού παραγωγής, για την επέκταση
του υφιστάµενου δυναµικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΔΔΗΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά και Αποµονωµένα Μικροδίκτυα.
(ζ) Συνάπτει συµβάσεις µε τους κατόχους των αδειών για την
έγχυση και απορρόφηση ενέργειας και την παροχή Επικουρικών
Υπηρεσιών στο δίκτυο διανοµής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και την αµοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και
τηρεί τους απαραίτητους λογαριασµούς για την αµοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των Πελατών και των Προµηθευτών
για την απορρόφηση ενέργειας, καθώς και για τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδικών λογαριασµών, που καθορίζονται
στην κείµενη νοµοθεσία, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(η) Συνάπτει συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται µε το δίκτυο διανοµής των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωµές που προβλέπονται στις συµβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται
στους αντισυµβαλλόµενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 143.
Άρθρο 130
Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών
1. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και υποβάλλεται στη
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, και αφού προβεί
σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της
το τελικό κείµενο του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµά-
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των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, το οποίο δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε
πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή
τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρµογή
της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών καθορίζονται ειδικότερα:
(α) Τα κριτήρια που εφαρµόζει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την κατανοµή
φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τον καθορισµό των κριτηρίων λαµβάνονται, µεταξύ άλλων, υπόψη:
(αα) Ο προγραµµατισµός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
για δεδοµένη χρονική περίοδο. Τον προγραµµατισµό καταρτίζει
η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά το αποτέλεσµα της οικονοµικής ιεράρχησης
των δηλώσεων διαθεσιµότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας
από τις µονάδες παραγωγής, µε βάση το µεταβλητό κόστος των
µονάδων αυτών.
(ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιµων εγκαταστάσεων παραγωγής.
(γγ) Οι τεχνικοί περιορισµοί του ηλεκτρικού συστήµατος των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(β) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύµφωνα
µε τους οποίους, κατά την κατανοµή του φορτίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιµοποιούν
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις
συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 3468/2006.
(γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τη
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, των πληρωµών για τις προγραµµατισµένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και των πληρωµών για τη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις ανωτέρω πληρωµές δεν λαµβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιµή παραγωγής:
(αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα
κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο διανοµής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών µε αποκλειστικό σκοπό
την κάλυψη των αναγκών αυτού.
(δ) Η µέθοδος υπολογισµού και ο τρόπος µέτρησης από τη
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σε δεδοµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, µεταξύ των
κατόχων άδειας παραγωγής και προµήθειας. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιµότητα των
εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιµερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιµή να βασίζεται σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής
και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται.
(ε) Η χρονική περίοδος που λαµβάνεται ως βάση από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την κατανοµή του φορτίου, τον υπολογισµό και τη
διευθέτηση των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης.
(στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και
η παροχή κινήτρων από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιµότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθµη
λειτουργία του προγραµµατισµού εγχύσεων και της κατανοµής
φορτίου.
(ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί
η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2ζ του άρθρου 129 και οι όροι των αντίστοιχων συµβάσεων.
(η) Η µεθοδολογία υπολογισµού της αµοιβής των µονάδων παραγωγής. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορούν να καθορίζονται αριθµητικές τιµές των παραµέτρων της µεθοδολογίας αυτής.
(θ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τη
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, των χρεώσεων των προµηθευτών και πελατών για
την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανοµής
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(ι) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή
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άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους Χρήστες
του δικτύου διανοµής Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών αναλογικά
µε την ενέργεια που απορροφούν από αυτό, κατά τρόπο, ώστε
να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε περίπτωση τυχόν αδυναµίας των Χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
(ια) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων
πληροφοριών για τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και για την εύρυθµη και
χωρίς διακρίσεις λειτουργία της.
(ιβ) Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν
µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
(ιγ) Οι υποχρεώσεις προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσιµότητας
επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανοµής των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως µέσω συµβάσεων.
(ιδ) Ο τύπος και το κατ’ ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων
σύνδεσης σταθµών παραγωγής µε το δίκτυο διανοµής Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
(ιε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας του
εξοπλισµού των εγκαταστάσεων των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο διανοµής
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(ιστ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης
των λογαριασµών.
(ιζ) Η διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά µε τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
(ιη) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση του τρόπου Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
3. Ρυθµίσεις, υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών καθορίζονται µε
απόφαση της ΡΑΕ, µετά από γνώµη της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω Κώδικα καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
4. Η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για τις
δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για τη δραστηριότητα διαχείρισης του δικτύου
διανοµής για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα και τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
Άρθρο 131
Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιµένα
Αθηνών (ΔΑΑ) - Κλειστά Δίκτυα Διανοµής
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός
των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2338/ 1995 (Α’ 202) και οι οποίες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ», καθώς και οι µελλοντικές επεκτάσεις αυτών
εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ,
κατά την έννοια του άρθρου 2.
2. Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ» χορηγείται, µε το νόµο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). Ο Διαχειριστής Δικτύου
ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου ΔΑΑ, καθώς
και για τον προγραµµατισµό και τη διασφάλιση της συντήρησης
και της ανάπτυξης αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές και τις
σχετικές διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ
είναι αρµόδιος ιδίως να:
(α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ,
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λαµβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονοµικά
αποδοτικού Δικτύου ΔΑΑ.
(γ) Διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου ΔΑΑ, ιδίως
όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.
(δ) Εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο ΔΑΑ στους Προµηθευτές και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3.
(ε) Διασφαλίζει την προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση,
καλή λειτουργία και αντικατάσταση των µετρητικών διατάξεων
που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ.
(στ) Παρέχει στους Χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στη ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ και τον κύριο του ΕΔΔΗΕ τις πληροφορίες που απαιτούνται
για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο Δίκτυο ΔΑΑ.
(ζ) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί
της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ. Με την
ίδια απόφαση ρυθµίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά µε την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις µεταξύ Διαχειριστή Δικτύου
ΔΑΑ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη ΡΑΕ της µεθοδολογίας τιµολόγησης που εφαρµόζει ο Διαχειριστής ΔΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους
και τον τρόπο και τη διαδικασία δηµοσίευσης των εφαρµοστέων
τιµολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, κατά τρόπο ώστε:
(α) η πρόσβαση των δικαιουµένων στο Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται
κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών του
Δικτύου ΔΑΑ και
(β) τα κριτήρια καθορισµού της µεθοδολογίας τιµολόγησης,
που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος
νόµου για τη διαχείριση του ΕΔΔΗΕ, να εφαρµόζονται και για τον
Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ, λαµβανοµένων υπόψη των πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.
4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34.
5. Η ΡΑΕ δύναται µε απόφασή της να κατατάσσει ένα δίκτυο,
το οποίο διανέµει ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισµένο βιοµηχανικό ή εµπορικό ή κοινόχρηστο χώρο και το οποίο,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8, δεν εφοδιάζει οικιακούς
καταναλωτές, ως Κλειστό Δίκτυο Διανοµής, εάν:
(α) οι υποδοµές και οι εγκαταστάσεις του εν λόγω δικτύου δεν
εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ, κατά την έννοια του ορισµού του άρθρου 2,
(β) για συγκεκριµένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι δραστηριότητες ή οι παραγωγικές διεργασίες των Χρηστών του εν λόγω δικτύου είναι ενοποιηµένες, ή
(γ) το εν λόγω δίκτυο διανέµει ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο
λόγο στον κύριο ή τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου ή στις
συναφείς επιχειρήσεις.
6. Με την απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται το πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κλειστό Δίκτυο Διανοµής (Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανοµής), οι αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση του τρόπου
διαχείρισης του Κλειστού Δικτύου Διανοµής, σε αναλογία προς
τη δραστηριότητα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και λαµβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κλειστού Δικτύου Διανοµής και των Χρηστών που εξυπηρετεί. Η εν λόγω απόφαση
µπορεί να αφορά ταυτόχρονα την κατάταξη περισσότερων του
ενός δικτύων ως Κλειστά Δίκτυα Διανοµής.
7. Ο Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανοµής µπορεί, µε απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται µετά από αίτησή του, να εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης από τη ΡΑΕ των τιµολογίων
πρόσβασης στο δίκτυό του και των µεθοδολογιών που διέπουν
τον υπολογισµό τους, πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Για τη χο-
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ρήγηση εξαίρεσης κατά τα ανωτέρω, η σκοπιµότητα εφαρµογής
της διαδικασίας έγκρισης των τιµολογίων πρόσβασης κρίνεται
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση της σχέσης µεταξύ αφ’ ενός
των χρηστών του δικτύου και αφ’ ετέρου του κυρίου και του διαχειριστή του και τυχόν αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων
τους. Μετά από αίτηση προς τη ΡΑΕ Χρήστη Κλειστού Δικτύου
Διανοµής, για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 140 για την έγκριση των τιµολογίων πρόσβασης και της µεθοδολογίας που
διέπει τον υπολογισµό τους.
8. Η δυνατότητα κατάταξης ενός δικτύου ως Κλειστό Δίκτυο
Διανοµής και εξαίρεσης του Διαχειριστή του κατά την παράγραφο 7 υφίστανται στην περίπτωση που το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται περιστασιακά από µικρό αριθµό οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν εργασιακή ή παρόµοια σχέση µε τον
κύριο του εν λόγω δικτύου και βρίσκονται εντός της περιοχής
την οποία αυτό εξυπηρετεί.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 δεν εφαρµόζονται
στην περίπτωση του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών
(ΔΑΑ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 132
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
1. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή έχουν νοµίµως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για την παραγωγή από Α.Π.Ε., η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό
Αδειών, που θεσπίζεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο Κανονισµός Αδειών του άρθρου 135, ως προς τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξειδικεύει τα
κριτήρια αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως:
(α) την εν γένει ασφάλεια του συστήµατος ηλεκτρικής ενεργείας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού,
(β) την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου,
(ε) τη χρήση δηµόσιων εκτάσεων,
(στ) την ενεργειακή αποδοτικότητα,
(ζ) τη φύση των πρωτογενών πηγών,
(η) τη δυνατότητα του αιτούντος ή των µετόχων ή εταίρων του
να υλοποιήσει το έργο µε βάση την επιστηµονική και τεχνική
επάρκειά του και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης,
(θ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία του καταναλωτή,
(ι) τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στην επίτευξη του συνολικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µερίδιο 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές έως το 2020
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και
(ια) τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στη µείωση των εκποµπών.
4. Η άδεια πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωµα.
(β) Το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίο χορηγείται η
άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυναµικό παραγωγής και
τη χρησιµοποιούµενη καύσιµη ύλη.
5. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής, καθώς
και για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήµατος που τυχόν ανακύπτει και σχετίζεται µε υφιστάµενες άδειες παραγωγής ηλεκτρι-
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κής ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία
των ενδιαφεροµένων, αλλά και στοιχεία που περιέρχονται σε
γνώση της από πάσης φύσεως δηµόσιες αρχές. Για το σκοπό
αυτόν, δύναται να αιτείται τη συνδροµή κάθε αρµόδιας αρχής, η
οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τα σχετικά δεδοµένα ή να γνωµοδοτήσει επί του ζητήµατος που τέθηκε υπόψη
της εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την παραλαβή του εν
λόγω αιτήµατος της ΡΑΕ. Η ανωτέρω προθεσµία απάντησης του
εν λόγω φορέα δύναται να παραταθεί, µετά από συναίνεση της
ΡΑΕ, για διάστηµα όχι µεγαλύτερο συνολικά των έξι (6) µηνών.
6. Η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών παραγωγής, δύναται να
θέτει, κατά περίπτωση, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, προς
διασφάλιση της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης.
7. Η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών παραγωγής, διασφαλίζει την τήρηση
των όρων του υγιούς ανταγωνισµού, περιλαµβανοµένων και ζητηµάτων δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ενέργειας, θέτοντας για το σκοπό αυτόν ειδικούς αντισταθµιστικούς όρους ή
περιορισµούς στις χορηγούµενες άδειες και λαµβάνοντας κάθε
αναγκαίο ρυθµιστικό µέτρο.
8. Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναµικό παραγωγής ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα
στοιχεία της.
9. Η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό
της από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις
που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως οι άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας.
10. Η άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικά έργα χορηγείται
µόνον εφόσον αυτά εντάσσονται σε ολοκληρωµένο σχεδιασµό
ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού
της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 1739/1987 (Α’ 201), όπως ισχύει.
11. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής:
(α) µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 20 KW,
(β) εφεδρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν µόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
βλάβης ή περιορισµών του Συστήµατος ή του Δικτύου. Αν οι
σταθµοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους
προβλεπόµενους, απαιτείται άδεια παραγωγής,
(γ) σταθµοί ισχύος µέχρι 2MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς µε σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραµατικούς,
(δ) σταθµοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή µετρήσεων και για όσο χρονικό διάστηµα διεξάγονται µετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση και
(ε) πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις ή µονάδες των οποίων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια µε µη συµβατικές µεθόδους και ως
συνέπεια άσκησης της κύριας δραστηριότητάς τους, άλλης από
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Με απόφαση της ΡΑΕ δηµιουργείται µητρώο εξαιρέσεων
στο οποίο καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης. Στον Κανονισµό Αδειών εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης της
συνδροµής των ως άνω προϋποθέσεων.
Άρθρο 133
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων περί ΑΠΕ και παραγωγής ως ΣΗΘΥΑ, καθώς και της περίπτωσης χορήγησης παρέκκλισης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεµένα
Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, από τη
ΡΑΕ σύµφωνα µε τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό Αδειών.
2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται
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σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Με τους
όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή,
καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας
σχετικά µε την καλή και εµπρόθεσµη κατασκευή και λειτουργία
της µονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή παραγωγής
ΣΗΘΥΑ, από υβριδικούς σταθµούς, καθώς και την περίπτωση
των αυτοπαραγωγών, για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, εφόσον
έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 139, άδεια παραγωγής χορηγείται µόνο στη ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Κανονισµό Αδειών. Η ΔΕΗ ΑΕ ευθύνεται για
τον απρόσκοπτο εφοδιασµό των Αποµονωµένων Μικροδικτύων
για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας οικονοµικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστηµάτων των νησιών αυτών.
4. Η ΡΑΕ, κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά που δεν αποτελούν Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης
νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιµάται
ότι θα προκύψουν κατά την επόµενη πενταετία. Στις ανάγκες
αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του
υπάρχοντος παραγωγικού δυναµικού και λαµβάνονται υπόψη οι
άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται µε βάση τις τακτικές προβλέψεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα
Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά και την εκτίµηση των δυνατοτήτων
και της σκοπιµότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, που δεν αποτελούν
Αποµονωµένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβληµα επάρκειας ισχύος µε βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρµογή
κατάλληλων µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης
της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, προκηρύσσεται δηµόσιος διαγωνισµός µε την ακόλουθη διαδικασία:
(α) Η ΡΑΕ δηµοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται
η διαδικασία του διαγωνισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που
παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαµβάνει την άδεια.
(β) Έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της
πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η
εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συµβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου κατά τα οριζόµενα
στην πρόσκληση.
(δ) Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισµό και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση
των προτάσεων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, η τήρηση
των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού και η προστασία του περιβάλλοντος.
(ε) Η ΡΑΕ λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση
της εµπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόµενες προτάσεις.
(στ) Εάν ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής
χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ µε απόφαση της ΡΑΕ. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια παραγωγής περιλαµβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες
ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
6. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει µε αιτιολογηµένη απόφασή της την ύπαρξη ή το ενδεχόµενο εκδήλωσης κατάστασης
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εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασµό Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού,
κατά την παράγραφο 5, η ΡΑΕ µε απόφασή της χορηγεί άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Η άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 134
Άδεια Προµήθειας και Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
1. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες
και, όσον αφορά τη ΔΕΗ ΑΕ και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες κατά
την παράγραφο 5, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε την παράγραφο
2. Η εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 120, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή άδεια
Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
Κανονισµό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Προµηθευτής:
(α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ,
(β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας προµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
Αδειών και
(γ) έχει την αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
3. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο για τη χορήγηση της άδειας Προµήθειας,
ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας
Προµήθειας, να προσκοµίζει ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
Κανονισµό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έµπορος:
α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ,
β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας εµπορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
Αδειών και
γ) έχει την αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 139 του παρόντος νόµου, για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα άδεια προµήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών. Η ΔΕΗ ΑΕ, µετά από αίτηση
Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να τον προµηθεύει µε ηλεκτρική ενέργεια. Η Προµήθεια διενεργείται σύµφωνα µε τους
όρους της άδειας του πρώτου εδαφίου.
6. Η άσκηση δραστηριοτήτων Προµήθειας ή Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος - µέλος της Ε.Ε., σύµφωνα µε την
οικεία νοµοθεσία του εν λόγω κράτους - µέλους, παρέχει δικαίωµα χορήγησης άδειας για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στις
παραγράφους 2 και 4, σύµφωνα µε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό Αδειών, ώστε να µην εισάγονται διακρίσεις µεταξύ των Προµηθευτών που δραστηριοποιούνται ή
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Eλληνική Eπικράτεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 135
Κανονισµός Αδειών
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, θεσπίζεται Κανονισµός Αδειών. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η
ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους. Με τον Κανονισµό Αδειών ρυθµίζονται ιδίως:
(α) Το περιεχόµενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, κυριότητας και διαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς, προµήθειας
και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και διανοµής θερµικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς
τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης
των όρων χορήγησης άδειας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια της διαδικασίας εξέτασης της αιτήσεως ή επανεξέτασης
της συµµόρφωσης του αιτούντος προς τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως στη διασφάλιση της πλήρωσης των κριτηρίων
αξιολόγησης, που τίθενται κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα
132, 133 και 134.
(β) Ο τρόπος δηµοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που
µπορεί να υποβάλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής
τους. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει η ΡΑΕ.
(γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί ασκήσεως των
δικαιωµάτων που παρέχονται µε την άδεια.
(δ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη ΡΑΕ της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια.
(ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης
και επέκτασης των αδειών και προκειµένου για τις άδειες παραγωγής και προµήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
ανακλήσεώς τους.
(στ) Οι όροι για τη διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 55 έως
και 58. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 55 έως και 58, µε τον Κανονισµό
Αδειών µπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να ρυθµίζει κάθε ειδικότερο
τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα ως προς την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
(ζ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των
άρθρων 132, 133 και 134.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 38, καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και µεταβίβαση των
αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης, αδειών προµήθειας και εµπορίας και διανοµής θερµικής ενέργειας, καθώς και
τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων
αυτών.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών
του παρόντος πρόσθετες υποχρεώσεις για να αντιµετωπίζονται
περιπτώσεις πολέµου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άµυνας
της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεοµηνία ή
ανάγκη που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.
4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τη συµµόρφωση των κατόχων αδειών µε τους ανωτέρω όρους. Οι όροι αυτοί θεωρούνται
όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται µετά
την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της παραγράφου 3.
Άρθρο 136
Απευθείας γραµµές
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας απευθείας γραµµής έχουν:
(α) Οι κάτοχοι άδειας Παραγωγής και οι κάτοχοι άδειας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύουν µε ηλεκτρική
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ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής, τις εγκαταστάσεις τους, τις
θυγατρικές τους επιχειρήσεις και Επιλέγοντες Πελάτες.
(β) Κάθε Επιλέγων Πελάτης, που είναι εγκατεστηµένος στην
Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύεται ηλεκτρική
ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής, από επιχειρήσεις Παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής χορηγείται από τη ΡΑΕ.
2. Με τον Κανονισµό Αδειών καθορίζονται αντικειµενικά και
αµερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία
για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας
Γραµµής. Κριτήριο και προϋπόθεση χορήγησης της άδειας συνιστούν, ιδίως, η προηγούµενη άρνηση πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ
ή στο ΕΔΔΗΕ και η αδυναµία χορήγησης πρόσβασης µε εύλογο
κόστος και σε εύλογο χρόνο. Με τον ίδιο Κανονισµό καθορίζεται
και το περιεχόµενο της άδειας, το οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, περιγραφή της Απευθείας Γραµµής, τον τρόπο και τις
διαδικασίες για τη διαχείριση και την εκµετάλλευσή της, καθώς
και για τη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται,
οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, επέκτασης και ανάκλησης της άδειας, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις του κατόχου της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, σε αναλογία προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 135. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής επιτρέπεται, ιδίως για λόγους που
σχετίζονται µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και µε την προστασία των καταναλωτών
και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση
άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής δεν
απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες
άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη απευθείας γραµµών που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 3 Σεπτεµβρίου 2009, όταν η Απευθείας
Γραµµή συνδέεται µε το ΕΣΜΗΕ ή µε το ΕΔΔΗΕ, µπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στην ΑΔΜΗΕ
ΑΕ υπό τον όρο τήρησης της υποχρέωσης περί ιδιοκτησιακού
διαχωρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ,
ή στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων περί
λογιστικού, νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 141.
3. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής, κατά το µέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από µονάδες
παραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραµµή, δεν περιλαµβάνεται στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στους Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Διαχείρισης Παραγωγής Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής δεν αποκλείει συµπληρωµατική Προµήθεια, η οποία περιλαµβάνει και την
ταυτόχρονη Προµήθεια ή Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Επιλέγοντες Πελάτες.
4. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της Απευθείας Γραµµής καθορίζονται από τον κάτοχο
της οικείας άδειας κυριότητας και διαχείρισης, υπό την αίρεση
της συµµόρφωσής του προς τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα και τις διατάξεις του άρθρου 47 για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των Επιλεγόντων
Πελατών. Στην περίπτωση που η Απευθείας Γραµµή συνδέεται
µε το
ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ, ακολουθούνται επιπλέον η τυποποίηση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στα δίκτυα αυτά, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις του
αρµόδιου Διαχειριστή για την οµαλή σύνδεση και συνεργασία
της Απευθείας Γραµµής αντιστοίχως µε το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ,
όσον αφορά την προστασία και τα συστήµατα επικοινωνίας και
ανταλλαγής πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται θέµατα
καθορισµού, όρων και προϋποθέσεων, αδειοδότησης, ελέγχων
και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Απευθείας Γραµµής, καθώς και για τη σύνδεσή της µε
το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ, µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τα θέµατα αυτά για τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρικής
ενέργειας.
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5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της
ΑΔΜΗΕ
ΑΕ ή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, µπορεί να παραχωρείται σε αυτούς η διαχείριση Απευθείας Γραµµής και, επιπλέον, η Απευθείας Γραµµή
να εντάσσεται αντιστοίχως στο ΕΣΜΗΕ ή στο ΕΔΔΗΕ. Στην
πρώτη περίπτωση, η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης
µετατρέπεται σε άδεια κυριότητας και η άδεια διαχείρισης της
Απευθείας Γραµµής χορηγείται στον αρµόδιο Διαχειριστή. Στη
δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και διαχείρισης της
Απευθείας Γραµµής ανακαλείται. Οι σχετικές εισηγήσεις των Διαχειριστών πρέπει να τεκµηριώνονται µε βάση την κάλυψη των
αναγκών ανάπτυξης ή λειτουργίας των παραπάνω δικτύων και
την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, σε σχέση µε την,
κατά τα λοιπά ισοδύναµη, κατασκευή νέων ή την ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών των δικτύων αυτών. Η ΡΑΕ, για τη διαµόρφωση της άποψής της στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης,
λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του κατόχου της σχετικής άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, καταβάλλεται οικονοµικό αντάλλαγµα στον κάτοχο της άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής. Το οικονοµικό αντάλλαγµα
καθορίζεται µε την απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 5, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου Διαχειριστή.
7. Στην περίπτωση ένταξης Απευθείας Γραµµής στο ΕΣΜΗΕ
ή στο ΕΔΔΗΕ, το αντάλλαγµα της παραγράφου 6 καταβάλλεται
εφάπαξ από τον κύριο του υπόψη δικτύου για τη µεταβίβαση σε
αυτόν της κυριότητας των έργων της Απευθείας Γραµµής και των
δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους που αυτά καταλαµβάνουν.
Στην περίπτωση παραχώρησης της διαχείρισης της Απευθείας
Γραµµής χωρίς µεταβολή στην κυριότητά της, καταβάλλεται από
τον αρµόδιο Διαχειριστή ετήσιο αντάλλαγµα, σε αναλογία προς
το αντάλλαγµα που αυτός καταβάλει στον κύριο του οικείου δικτύου για την παραχώρηση της διαχείρισής του. Το ύψος του ανταλλάγµατος αναλογεί στην αξία των έργων της Απευθείας
Γραµµής κατά το χρόνο µεταβίβασής τους και, επιπλέον, στην
περίπτωση ένταξής της στο ΕΣΜΗΕ ή στο ΕΔΔΗΕ, στην αξία των
δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους κατά τον ίδιο χρόνο. Η εκτίµηση της αξίας των έργων της Απευθείας Γραµµής βασίζεται
στις εγκεκριµένες κατά το άρθρο 140 µεθοδολογίες και τιµολόγια πρόσβασης στο οικείο δίκτυο.
Άρθρο 137
Επιλέγοντες Πελάτες
1. Όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται ως
Επιλέγοντες Πελάτες, µε εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι
εγκατεστηµένοι σε Αποµονωµένα Μικροδίκτυα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 139.
2. Προµηθευτής εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος – µέλος δεν
επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον ο εν λόγω πελάτης δεν θεωρείται ως Επιλέγων Πελάτης σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία
του κράτους – µέλους εγκατάστασης του Προµηθευτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση της αιτούµενης
σύµβασης προµήθειας µετά από σχετικό αίτηµα του κράτους –
µέλους εγκατάστασης του Προµηθευτή, λαµβάνοντας υπόψη το
κοινό συµφέρον και µετά από εξέταση της κατάστασης στις σχετικές αγορές.
Άρθρο 138
Κώδικας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες
1. Ο Κώδικας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες
εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, κατόπιν
προηγούµενης δηµόσιας διαβούλευσης και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως:
(α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και
λύσης συµβάσεων Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι
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που υποχρεωτικώς περιλαµβάνονται στις σχετικές συµβάσεις
και, ιδίως, όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
(β) Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η
Προµήθεια, ιδίως, όταν ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς
την καταβολή του τιµήµατος.
(γ) Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δηµοσίευσης των όρων και
των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών Προµήθειας, που περιλαµβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για
χρήση του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και για λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις.
(δ) Η συχνότητα τιµολόγησης βάσει πραγµατικής κατανάλωσης.
(ε) Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής Προµηθευτή, χωρίς οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση.
(στ) Οι υποχρεώσεις των Προµηθευτών σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους Πελάτες τους.
(ζ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια της Προµήθειας σε Πελάτη.
Άρθρο 139
Παρεκκλίσεις
Από τις διατάξεις του παρόντος δύναται να χορηγηθεί παρέκκλιση, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ.
Άρθρο 140
Γενικά τιµολόγια και διατάξεις χρέωσης
1. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίµηµα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή
των υπηρεσιών τους, µε εξαίρεση τα τιµολόγια Προµήθειας σε
Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουµένως από τη ΡΑΕ, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στο
ν. 3899/2010.
2. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) µήνες πριν την έναρξη ισχύος
τους, µετά από γνώµη των αρµόδιων διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ
και του ΕΔΔΗΕ, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια, τη µεθοδολογία
για τον υπολογισµό των τιµολογίων σύνδεσης και χρήσης των
εθνικών δικτύων και ιδίως των τιµολογίων πρόσβασης στο
ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ και στα Κλειστά Δίκτυα Διανοµής, στα
οποία περιλαµβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης σε
αυτά. Η µεθοδολογία τιµολόγησης καταρτίζεται µε τρόπο που
επιτρέπει την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο
ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται µε αποδοτικό
τρόπο η παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ εγκρίνει, ένα (1) µήνα πριν την έναρξη ισχύος τους,
µετά από εισήγηση των αρµόδιων διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και
του ΕΔΔΗΕ, τα τιµολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων τα οποία και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
4. Κατά την έγκριση των τιµολογίων της παραγράφου 3 πέραν
ενός εύλογου κέρδους, λαµβάνονται υπόψη ιδίως:
(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς
ή του Δικτύου Διανοµής.
(β) Οι δαπάνες για µισθούς, ηµεροµίσθια και συναφή έξοδα.
(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως
των φόρων και λοιπών τελών και δασµών.
(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
(ε) Η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, λαµβανοµένου
υπόψη του επιχειρηµατικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου
αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
(στ) Οι δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού.

(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι
άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέωσής τους προς παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, µπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για κατηγορίες Πελατών τα τιµολόγιά τους, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:
(α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε
κάτοχο άδειας και
(β) η µη ύπαρξη σταυροειδών επιδοτήσεων µεταξύ κατηγοριών Πελατών.
6. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθµιστικά µέτρα επί ζητηµάτων προµήθειας, τα οποία εξειδικεύονται στον Κώδικα Προµήθειας και αφορούν ιδίως την τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µέτρα αυτά αποβλέπουν τόσο
στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συµπεριφορές όσο και στην πρόληψη και καταστολή πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισµού στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η
ΡΑΕ δύναται ιδίως να επιβάλλει ειδικά ρυθµιστικά µέτρα επί των
προσφερόµενων από τις επιχειρήσεις τιµολογίων προµήθειας,
ιδίως των επιχειρήσεων που κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στη
σχετική αγορά και είναι δυνατόν να ασκούν δεσπόζουσα επιρροή
σε αυτή, υπό το πρίσµα του ελέγχου του υποκείµενου κόστους
των παρεχόµενων υπηρεσιών, των στοιχείων και παραµέτρων
που χρησιµοποιούνται για τη διαφοροποίηση των τιµολογήσεων
ανά κατηγορία πελατών και της ενδεχόµενης ύπαρξης καταχρηστικών όρων στην τιµολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας.
Άρθρο 141
Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών
1. Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική µορφή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου αυτού, καταρτίζουν - υποβάλλουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των νόµων
3229/2004 (Α’ 38) και 3301/2004 (Α’ 263). Κάτοχοι αδειών, οι
οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους, οφείλουν να τηρούν,
στα γραφεία της έδρας τους, αντίγραφα των λογαριασµών στη
διάθεση του κοινού.
2. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για καθεµία από τις δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και
προµήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωµένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από
διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Στους λογαριασµούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς Συστήµατος Μεταφοράς και Δικτύου Διανοµής. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιηµένους λογαριασµούς για άλλες
δραστηριότητες, που δεν εµπίπτουν στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι λογαριασµοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα.
3. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών
και εσόδων, τους οποίους εφαρµόζουν για την κατάρτιση των
χωριστών λογαριασµών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η ΡΑΕ εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής,
οι οποίοι εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και
την τροποποίησή τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούµενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
4. Οι ελεγκτές των Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων ελέγχουν
τους χωριστούς λογαριασµούς που προβλέπονται στο άρθρο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία
γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος
αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρµογή των κανόνων κατανοµής για το διαχωρισµό των λογαριασµών και στην τήρηση
της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των σταυροειδών επιδοτήσεων, µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική
συνέλευση, οι οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε το πιστοποιητικό
των ελεγκτών, σχετικά µε τους χωριστούς λογαριασµούς, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ µπορεί να προβαίνει σε έκτακτους
ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται
από το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας.
5. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτηµα ή στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών
τους, τους εγκεκριµένους και ισχύοντες κανόνες κατανοµής, τις
χωριστές οικονοµικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις
σηµαντικές πράξεις που έχουν πραγµατοποιήσει µε τις Συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή µε επιχειρήσεις, στη µετοχική σύνθεση των
οποίων µετέχουν οι ίδιοι µέτοχοι, καθώς και τη σχετική µε τους
χωριστούς λογαριασµούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο του
προσαρτήµατος τηρείται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόµων
3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν στη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων, οι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα
χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από
το άρθρο αυτό, δηµοσιεύονται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης.
Άρθρο 142
Κανόνες ασφαλείας
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεσπίζονται κανόνες
προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή
και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από
την εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραµµής
ή εγκατάστασης.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θεσπίζει ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραµµών ή εγκαταστάσεων και ορίζει
τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση µε εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανοµής, µε εξοπλισµό άµεσα συνδεδεµένων καταναλωτών, µε κυκλώµατα διασυνδέσεων και µε απευθείας γραµµές,
κατά τρόπο αντικειµενικό και χωρίς διακρίσεις, προκειµένου να
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Οι ως άνω κανόνες είναι σύµφωνοι µε τις συστάσεις που εκδίδει ο Οργανισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ.
Άρθρο 143
Ειδικός Λογαριασµός
1. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά
που καταβάλλουν στους αντισυµβαλλόµενους κατά τις διατάξεις
της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της
περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 129 αντίστοιχα,
µέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού, όπως αυτός δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον
οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
2. Έσοδα του ειδικού Λογαριασµού είναι:
(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προµηθευτές στο πλαίσιο του ηµερήσιου ενεργειακού προγραµµατισµού
του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ
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που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστηµα µεταφοράς
και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών κατά τα οριζόµενα στον ν. 3851/2010.
(β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προµηθευτές στα Μη Διασυνδεµένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται
στα συστήµατα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις µονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για
τον υπολογισµό των ποσών αυτών ως τιµή kWh λαµβάνεται
υπόψη το µέσο µεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστηµένων µονάδων παραγωγής, µε εξαίρεση τις µονάδες ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά για κάθε µήνα, το
οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.
(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την
ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία
Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις
οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας
προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρµόζεται ετήσια µε µέριµνα της ΡΑΕ σύµφωνα µε την ετήσια
µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται από
την Ε.Σ.Υ.Ε..
Η ως άνω ρύθµιση εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους
2012 και η πρώτη αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιηθεί κατά το
πρώτο τρίµηνο του έτους 2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ’
αριθµ. 373/2011 απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδόθηκε βάσει του
άρθρου 40 του ν. 2773/ 1999, όπως ισχύει.
(δ) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των
αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται
µε τον παρόντα νόµο.
(ε) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 144
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προµήθειας, µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης, υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ) χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο παράγει, µεταφέρει, διανέµει, προµηθεύει ή εµπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχει
σχετικό δικαίωµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
µηνών και χρηµατική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και τη δήµευση
εν όλω ή εν µέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που
χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση της παράβασης που τιµωρείται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 145
Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας
Υδρογονανθράκων Α.Ε.
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΠΕΚΑ) µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού, συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «Ελληνική
Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ» (ΕΔΕΥ ΑΕ) (στην
αγγλική «Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA»
(H.H.R.M. S.A.)), η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού, το καταστατικό της και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’144) και τις διατάξεις του ν. 2289/1995
(Α’27), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καταρτίζεται το καταστατικό
της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α’
144), και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της µίας και µόνης µετοχής υπέρ του
Δηµοσίου, τα δικαιώµατα του µετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανοµή
των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και
την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε
άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρίες νοµοθεσία.
3. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)
χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1.
4. Για κάθε πράξη της Εταιρίας για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων
περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Για τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη
και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
5. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο
προστιθέµενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του
Δηµοσίου ή άλλου τρίτου. Επίσης απαλλάσσεται και από την
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών
του Δηµοσίου.
Άρθρο 146
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α. Η διαχείριση για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου των
αποκλειστικών δικαιωµάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίµνιες
και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δηµοκρατία
ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώµατα.
β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των
σχετικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το
Δηµόσιο ή για λογαριασµό αυτού µε τρίτους.
γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναµικού της χώρας σε
υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραµµατισµός της ανάθεσης
και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναµικού αυτής.
δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση και
διαχείριση των στοιχείων και δεδοµένων που αποκτήθηκαν ή
αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίµηση του δυναµικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδοµένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και
εκµετάλλευση κοιτασµάτων και η δηµιουργία σχετικού πληροφοριακού συστήµατος.
ε. Η αιτιολογηµένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των προτεινόµενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας

και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων
σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 έως και 9 του άρθρου 2 του ν.
2289/1995.
ζ. Η προετοιµασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισµών
για τη σύναψη συµβάσεων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά.
η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής στους εν λόγω διαγωνισµούς σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
θ. Η διαπραγµάτευση των όρων των συµβάσεων για την παραχώρηση δικαιωµάτων, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των
σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 39 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995.
ι. Η συνεχής και συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος της
ορθής εκτέλεσης των όρων των παραπάνω συµβάσεων, καθώς
και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση µε την
πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύµβασης
από τον ανάδοχο.
ια. Η κατάρτιση Κανονισµών Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς
και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης α’, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
ιβ. Η εκπόνηση οικονοµοτεχνικών αποτιµήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηµατικών κινδύνων, καθώς και οικονοµοτεχνικών µελετών ανάπτυξης
κοιτασµάτων µε στόχο την µεγιστοποίηση του δηµόσιου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών.
ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ανά τριετία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) προγραµµατισµού και υλοποίησης των στόχων της.
ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς
ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής για διάθεση σε τρίτους µε αντάλλαγµα στοιχείων και δεδοµένων της περίπτωσης δ’ του άρθρου 146.
ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη/Ελληνική
Ακτοφυλακή για παραχώρηση χρήσης υφιστάµενων λιµενικών
εγκαταστάσεων που θα διευκολύνουν τον ελλιµενισµό πλοίων ή
άλλων πλωτών µέσων που θα εξυπηρετούν τις υποθαλάσσιες
έρευνες.
ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τον καθορισµό
της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και
εκµετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση
φυσικού αερίου. Η διαχείριση για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών συµβάσεων.
2. Η ΕΔΕΥ ΑΕ µπορεί να συνεργάζεται µε εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής σχετικούς µε το σκοπό της.
Άρθρο 147
Μετοχικό κεφάλαιο – Έσοδα – Χρηµατοδότηση
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό
Δηµόσιο µε µετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το
µετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται µία µετοχή υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία είναι αµεταβίβαστη. Το Δηµόσιο για την άσκηση
των µετοχικών δικαιωµάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους.
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2. Έσοδα της Εταιρίας είναι ιδίως:
α) Τα ποσά που εισπράττει από τη διάθεση µε αντάλλαγµα των
στοιχείων και δεδοµένων που έχει στην διάθεσή της.
β) Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, οι οποίες δεν µπορεί να προέρχονται από πηγές που άµεσα ή έµµεσα έχουν σχέση µε την
κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και µε οποιονδήποτε τρόπο
να επηρεάζουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
γ) Τα ποσά που εισπράττει από παραχώρηση δικαιωµάτων
αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
δ) Ποσά από κάθε άλλη νόµιµη και συµβατή µε το σκοπό της
δραστηριότητα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η Εταιρία
από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, το ποσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για το σκοπό της και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο Δηµόσιο.
4. Στην Εταιρία για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη του σκοπού της µπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους
µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που
χρηµατοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της
σχετικής χρηµατοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 148
Διοίκηση της Εταιρίας
1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), το
οποίο αποτελείται από επτά (7) µέλη που διακρίνονται για την
επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική – διοικητική
τους ικανότητα και που διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον ενεργειακό τοµέα και κατά προτίµηση στον τοµέα της έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
2. Τα µέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που δηµοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, από τις οποίες οι δύο (2) οικονοµικού περιεχοµένου. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από
τα ανωτέρω µέλη της Εταιρίας επιλέγονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο και εξ αυτών, µε πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο µπορεί να ανατίθενται και τα καθήκοντα του
Διευθύνοντος Συµβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος. Τα λοιπά τέσσερα µέλη του Δ.Σ. διορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Η θητεία όλων των µελών του Δ.Σ. είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά σύµφωνα µε τις διαδικασίες της
προηγούµενης παραγράφου.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους
αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο
παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, µε
τη διαδικασία της παραγράφου 2. Η θητεία του αναπληρωµατικού µέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
6. Δεν διορίζονται µέλη του Δ.Σ. όσοι είναι εταίροι, µέτοχοι,
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µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί
ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα της έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων. Όσα µέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας
του µέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Επίσης τα µέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέψουν
στην Εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και αποζηµιώσεων που
εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
7. Τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν
δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’ 209), όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου και η αποζηµίωση των λοιπών µελών του Δ.Σ.. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισµό της Εταιρίας.
9. Η εταιρεία στις σχέσεις της µε τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της. Σε περίπτωση έλλειψης, κωλύµατος
ή απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ ΑΕ εκπροσωπείται
από τον Αντιπρόεδρο, στην περιπτωση κατά την οποία έχουν
ανατεθεί στον πρώτο τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συµβούλου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, και σε περίπτωση
έλλειψης, κωλύµατος ή απουσίας αυτού, από τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί µε αποφάσεις του να
εξουσιοδοτεί µέλη του Δ.Σ. να ενεργούν για λογαριασµό του και
να τον εκπροσωπούν για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
του.
10. Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δεν επιτρέπεται, για τρία (3)
έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, να
είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, τεχνικοί ή
άλλοι σύµβουλοι ή να απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε Εταιρία ή Επιχείρηση οι οποίες είτε οι ίδιες είτε µέσω άλλης επιχείρησης
δραστηριοποιούνται, άµεσα ή έµµεσα, στις περιοχές της περίπτωσης α’ του άρθρου 146, στον Τοµέα Έρευνας και εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και
αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος κατά τη διάρκεια της θητείας
του.
Άρθρο 149
Οικονοµικά στοιχεία
1. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης
και να δηµοσιεύει ισολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της.
2. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από πιστοποιηµένο ελεγκτικό όργανο. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές
καταστάσεις δηµοσιεύονται όπως ο νόµος ορίζει και υποβάλλονται δε µαζί µε την έκθεση πεπραγµένων και τον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής.
Άρθρο 150
Σύναψη συµβάσεων
1. Η Εταιρία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις ανάθεσης µελετών, εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προµηθειών,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών, ο οποίος καταρτίζεται
από το Δ.Σ. της Εταιρίας, εντός τριµήνου από τη συγκρότησή
του σε σώµα, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. O Kανονισµός πρέπει να είναι σύµφωνος µε
την εθνική και τη νοµοθεσία της Ε.Ε. για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων. Εξαιρούνται οι συµβάσεις της παρ. 10 του άρθρου
2 του ν. 2289/1995, για τις οποίες εφαρµόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
2. Η Eταιρεία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς, όπως το
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), καθώς
και µε εξειδικευµένους επιστήµονες και τεχνικούς, που έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών
και την εκπόνηση µελετών για θέµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο του σκοπού της.
Άρθρο 151
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε απόφασή του, η
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας.
Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως:
α. Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και οι σχετικές διαδικασίες.
β. Ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης των πόρων της.
γ. Οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της, οι
οποίες έχουν σχέση µε τα αντικείµενα των κατά το άρθρο 146
δραστηριοτήτων της, ο αριθµός των αντίστοιχων θέσεων, ο
οποίος δεν µπορεί συνολικά να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε
(25),τα απαιτούµενα για την πρόσληψη προσόντα, η διάρθρωση
και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της, οι όροι εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού της και
δ. κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω θέµα.
Άρθρο 152
Προσωπικό
1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας αµέσως µετά την
έναρξη λειτουργίας της µπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό µέχρι πέντε (5) ατόµων, από Υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994. Η απόσπαση γίνεται µετά
από δηµόσια πρόσκληση, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, για χρονικό διάστηµα µέχρι
τριών (3) ετών. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση προσωπικού. Η επιλογή των αποσπωµένων θα γίνει από τριµελή
επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ.
Το προσωπικό που αποσπάται λαµβάνει τις αποδοχές του
φορέα προέλευσης, οι οποίες βαρύνουν την εταιρία.
2. Με τον Κανονισµό του άρθρου 151 µπορεί να συστήνονται
έως είκοσι (20) θέσεις επιστηµονικού προσωπικού γεωεπιστηµόνων και µηχανικών, νοµικών και οικονοµικών επιστηµών µε εξειδίκευση στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και
έως πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού.
Για την πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται δηµόσια πρόσκληση κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. µε την οποία καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία,
καθώς και τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται
µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ.
Το προσωπικό διορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
Πριν από την έκδοση της πράξης διορισµού λαµβάνει χώρα
έλεγχος νοµιµότητας της διαδικασίας πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, µετά από πρόταση του Δ.Σ.

της Εταιρίας, καθορίζονται οι αποδοχές και οι κάθε είδους πρόσθετες αποζηµιώσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό που υπηρετεί στην Εταιρία υπέχουν τις υποχρεώσεις εχεµύθειας και προστασίας του
επιχειρηµατικού ή και άλλων απορρήτων, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 153
Ειδικές ρυθµίσεις
Η ΕΔΕΥ ΑΕ µετά τη σύστασή της διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αρχεία δεδοµένων που προκύπτουν από ερευνητικές και
παραγωγικές διαδικασίες που γίνονται στην Ελλάδα σε θέµατα
υδρογονανθράκων. Τα αρχεία αυτά παραµένουν στην κυριότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου και περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρίας για τη φύλαξη, τη διαχείρισή τους και για κάθε περαιτέρω
αξιοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά και επιτρέπεται η δηµοσιοποίησή τους σε ειδικές περιπτώσεις µε απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Τα αρχεία και στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν στο παρελθόν
για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου από εργασίες έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια και
περιήλθαν αυτοδικαίως σε αυτό µπορεί να παραχωρούνται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην ΕΔΕΥ ΑΕ, για φύλαξη – διαχείριση και αξιοποίησή τους. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται ο
τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία παράδοσης των ανωτέρω
αρχείων και στοιχείων.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΕΥ ΑΕ, οι αναγκαίες
ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών αυτής γίνονται από τη
Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2289/1995
ΠΕΡΙ «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 154
1. Όπου στις διατάξεις του ν. 2289/1995 αναφέρεται «Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» στο εξής νοείται
«Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»,
«Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας» στο εξής νοείται «Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», «Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων» και «Υπουργός
Μεταφορών και Επικοινωνιών» στο εξής νοείται «Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Όπου στο ν. 2289/1995 αναφέρεται ΔΕΠ – ΕΚΥ νοείται η
Εταιρία που συνιστάται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 145, στην οποία από την έναρξη ισχύος του προεδρικού
διατάγµατος που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, όλες οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα που είχαν ανατεθεί στις εταιρείες
ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ βάσει του ν. 468/1976 και του ν. 2289/1995
σε συνδυασµό µε την παρ.11 του δεύτερου άρθρου του ν.
2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων και αφορούν στους σκοπούς της
ΕΔΕΥ ΑΕ, περιέρχονται σε αυτήν κατ’ αποκλειστικότητα και
ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2289/1995 και τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 155
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εκµισθωτής: Το Δηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η
ΕΔΕΥ ΑΕ συνάπτει µε τρίτους σύµβαση µίσθωσης.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995, αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«7. Εργοδότης: Το Δηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η
ΕΔΕΥ ΑΕ συνάπτει µε τρίτους σύµβαση διανοµής της παραγωγής.»
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ανάδοχος: Εκείνος που συνάπτει σύµβαση µίσθωσης ή
σύµβαση διανοµής της παραγωγής µε την ΕΔΕΥ ΑΕ, καθώς και
ο σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος δικαιοδόχος του.»
Άρθρο 156
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης των
υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίµνιες
και υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική Δηµοκρατία
ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώµατα σύµφωνα
µε τις διατάξεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε µε το ν. 2321/1995 ανήκει
αποκλειστικά στο Δηµόσιο και η άσκησή του αφορά πάντοτε τη
δηµόσια ωφέλεια. Η διαχείριση για λογαριασµό του Δηµοσίου
των δικαιωµάτων της παραγράφου αυτής ασκείται από την ΕΔΕΥ
ΑΕ.
Ως «υποθαλάσσιες περιοχές» νοούνται ο βυθός και το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (αφ’ης
κηρυχθεί) µέχρι την απόσταση των 200 ν.µ. από τις γραµµές
βάσης από τις οποίες µετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Ελλείψει συµφωνίας οριοθέτησης µε γειτονικά κράτη των
οποίων οι ακτές είναι παρακείµενες ή αντικείµενες µε τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (αφ’ης κηρυχθεί) είναι η µέση
γραµµή, κάθε σηµείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα
εγγύτερα σηµεία των γραµµών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο
και νησιωτικών) από τις οποίες µετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το δικαίωµα αναζήτησης παραχωρείται µε απόφαση της
ΕΔΕΥ ΑΕ, τα δε δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης µε σύµβαση κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 17
του ίδιου άρθρου του ν. 2289/1995.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού µπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχή ή περιοχές της επόµενης παραγράφου για λόγους εθνικής ασφάλειας.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται µετά από γνώµη της
ΕΔΕΥ ΑΕ και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
οι περιοχές της παραγράφου 1 διαιρούνται είτε στο σύνολο είτε
σε µέρος σε περιοχές οι οποίες αφ’ ενός µεν προορίζονται για
την άσκηση των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης, αφ’ ετέρου δε διατίθενται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.
Οι περιοχές έχουν κατά το δυνατόν σχήµα ορθογώνιο και
προσδιορίζονται από γεωγραφικούς παράλληλους ή µεσηµβρινούς και κατά περίπτωση από τις οριογραµµές της χερσαίας µεθορίου και των ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από
γραµµές που πλησιάζουν αυτές τις οριογραµµές.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ΕΔΕΥ ΑΕ εκδίδει πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων για
αναζήτηση υδρογονανθράκων που εγκρίνεται από τον Υπουργό
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στην πρόσκληση και
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση. Στην πρόσκληση που µπορεί να εκδίδεται
και µετά από αίτηση ενδιαφεροµένου αναφέρεται η προς αναζήτηση περιοχή, οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου, τα κριτήρια επιλογής του, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου και
της εγγυητικής εκτέλεσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα σε
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προθεσµία χορηγήσεως
της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Η ΕΔΕΥ ΑΕ εφαρµόζει τα ανωτέρω και για την περίπτωση εκτέλεσης από εξειδικευµένες εταιρίες σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη αποκλειστικής χρήσης,
µε συγκεκριµένους όρους εµπορικής συνεκµετάλλευσης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής εκτελεί τα σεισµικά προγράµµατα µε ίδιες δαπάνες και µε δικαίωµα
πώλησης σε τρίτους των αποτελεσµάτων των ερευνών.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Μέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση, η
ΕΔΕΥ ΑΕ χορηγεί την άδεια αναζήτησης, µε απόφασή της που
εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και για διάρκεια µέχρι δεκαοκτώ (18) µηνών. Η
προς αναζήτηση περιοχή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για την ξηρά και τα 20.000
τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την περίπτωση εκτέλεσης σεισµικών
ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη αποκλειστικής χρήσης.»
7. Μετά την περίπτωση γ’της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του
ν. 2289/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποιεί τις διαθέσιµες
περιοχές, καθώς και κάθε σχετική µε αυτές ειδικότερη πληροφορία. Για κάθε σηµαντική µεταβολή των πληροφοριών αυτών
δηµοσιεύεται συµπληρωµατική ανακοίνωση.»
8. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 όπου
αναφέρεται «Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» αντικαθίσταται µε «ΕΔΕΥ ΑΕ».
9. Η παράγραφος16 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι κατά την παράγραφο 10 του παρόντος συµβάσεις που
υπογράφει η ΕΔΕΥ ΑΕ για λογαριασµό του Δηµοσίου µε τρίτους
συνοµολογούνται µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην επόµενη
παράγραφο.»
10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Η ΕΔΕΥ ΑΕ παραχωρεί για λογαριασµό του Δηµοσίου το
δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σύµφωνα µε τις εξής διαδικασίες:
α) Είτε µετά από διακήρυξη, για τις περιοχές της παραγράφου
4, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία υποβολής των
προσφορών ορίζεται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση.
β) Είτε µετά από αίτηση ενδιαφεροµένου για περιοχή η οποία
δεν περιλαµβάνεται στη διακήρυξη σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση α’. Η ΕΔΕΥ ΑΕ, εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδει
διακήρυξη που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία
υποβολής των προσφορών για τυχόν άλλους ενδιαφερόµενους
είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση.

14804

γ) Είτε µε ανοιχτή πρόσκληση (open door) για εκδήλωση ενδιαφέροντος όταν η περιοχή για την οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιµη σε µόνιµη βάση ή έχει αποτελέσει
αντικείµενο προηγούµενης διαδικασίας η οποία δεν κατέληξε
στην υπογραφή σύµβασης µίσθωσης ή διανοµής παραγωγής ή
έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός έχει
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση ή καταγγείλει αυτήν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοποιεί τις ως άνω περιοχές µε τους
ελάχιστους βασικούς όρους των παραχωρήσεων, καθώς και
κάθε σχετική µε αυτές ειδικότερη πληροφορία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για παραχώρηση σε περισσότερες της µίας περιοχές. Οι προσφορές υποβάλλονται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου και δεύτερου
εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
Σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από το τέλος του εξαµήνου
για τη συγκεκριµένη περιοχή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι η συγκεκριµένη
περιοχή εξαιρείται από τις περιοχές που είναι διαθέσιµες κατά
τα ανωτέρω, εφόσον βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης. Οι
προσφορές αξιολογούνται και επιλέγεται η πλέον συµφέρουσα
για το Δηµόσιο, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους και µε βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης.
11. Η παράγραφος 18 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου, η διακήρυξη για την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που
αποτελούν εν όλω ή εν µέρει το αντικείµενο της παραχώρησης,
το είδος των συµβάσεων κατά την παράγραφο 14, τους όρους
και τα κριτήρια συµµετοχής, όπως η ελάχιστη οικονοµική δυνατότητα και η τεχνική ικανότητα του προσφέροντος, η προηγούµενη πείρα του στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων, η επιτυχής εκτέλεση τέτοιων έργων στο πλαίσιο προηγούµενης άδειας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο όρο
και προϋπόθεση.»
12. H παράγραφος 19 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Στη διακήρυξη καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα σηµεία συναγωνισµού, στα οποία περιλαµβάνεται το
προσφερόµενο από τους ενδιαφερόµενους µίσθωµα, προκειµένου για σύµβαση µίσθωσης ή το προσφερόµενο στον εργοδότη
µερίδιο επί των παραχθησοµένων υδρογονανθράκων, προκειµένου για σύµβαση διανοµής της παραγωγής, αντάλλαγµα υπογραφής της σύµβασης (signature bonus), καθώς και αντάλλαγµα
παραγωγής (production bonus). Στη διακήρυξη µπορεί να προβλέπεται επίσης η καταβολή κατά το στάδιο των ερευνών και εκµετάλλευσης ετήσιας αποζηµίωσης η οποία καθορίζεται ανά
στρέµµα (surface fees).»
13. Η παράγραφος 20 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Με τη διακήρυξη καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των
προσφορών, τα συνοδεύοντα αυτήν απαραίτητα στοιχεία, το
ύψος του καταβλητέου παραβόλου για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, τέλος για επιµόρφωση του σχετικού µε τον τοµέα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και κάθε άλλη
απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισµού και
την επιλογή του Αναδόχου.»
14. Στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 στην
τρίτη σειρά, η φράση «κατά την παρ.9 του άρθρου 5» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατά την παρ.8 του άρθρου 5» και στην τελευταία σειρά η φράση «1 έως και 3 του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φράση «1 έως και 2 του παρόντος».
15. Στην παράγραφο 32 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 στην
τέταρτη σειρά, η φράση «παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου
5» αντικαθίσταται µε τη φράση «παραγράφους 8 έως και 14 του
άρθρου 5» και στην ένατη σειρά η φράση «στο άρθρο 9 παρ.2
περιπτώσεις α’ έως και ι’ του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη
φράση «στο άρθρο 9 παρ.5…».
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16. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 35 του άρθρου 2 του
ν. 2289/1995 στη δεύτερη σειρά, η φράση «στο άρθρο 9 παρ.2,
περιπτώσεις α’ έως και ι’» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο
άρθρο 9 παρ.5…».
17. Στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 39 η οποία έχει ως εξής:
«39. Οι συµβάσεις της παραγράφου 10 υπογράφονται από την
ΕΔΕΥ ΑΕ και τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έγκριση από
τον Υπουργό. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι εν λόγω συµβάσεις
είναι απολύτως άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα.»
Άρθρο 157
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2289/1995 προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής:
«Το δικαίωµα συµµετοχής του Δηµοσίου δεν µπορεί να ασκείται από την ΕΔΕΥ ΑΕ.»
Άρθρο 158
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάρκεια του σταδίου ερευνών προσδιορίζεται στη σύµβαση, δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) έτη για θαλάσσιες περιοχές και αρχίζει από
την έναρξη ισχύος της σύµβασης. Το στάδιο ερευνών διαιρείται
σε φάσεις που ορίζονται στη σύµβαση.»
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η διάρκεια του σταδίου εκµετάλλευσης µπορεί να παραταθεί έως και δύο πενταετίες, µετά από εισήγηση της ΕΔΕΥ ΑΕ,
όταν αποδεδειγµένα η προβλεπόµενη διάρκεια δεν επαρκεί για
την ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, µε επαναδιαπραγµάτευση των όρων της σύµβασης και υπογραφή νέας σύµβασης, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν
τη λήξη της.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τεκµηριώσει την αίτησή του και
ως προς τη διάρκεια της παράτασης.»
3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Εάν κοίτασµα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα
όρια της συµβατικής περιοχής του Αναδόχου, σε συµβατική περιοχή άλλου Αναδόχου και για την καλύτερη και πιο οικονοµική
έρευνα και εκµετάλλευση ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών
εργασιών βάσει ενιαίου προγράµµατος, ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης καλεί τους Αναδόχους να υποβάλλουν για έγκριση µέσα
σε ορισµένη προθεσµία ενιαίο πρόγραµµα έρευνας και εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος.
Εάν η περιοχή στην οποία επεκτείνεται το κοίτασµα δεν έχει
παραχωρηθεί σε τρίτο, τότε η περιοχή αυτή παραχωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Εάν οι Ανάδοχοι δεν υποβάλλουν πρόγραµµα µέσα στην ανωτέρω τασσόµενη προθεσµία, ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης δύναται
να καταγγείλει τις σχετικές συµβάσεις.»
4. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 η
φράση «κατά την παράγραφο 16» αντικαθίσταται µε τη φράση
«κατά την παράγραφο 15».
Άρθρο 159
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο Ανάδοχος και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι που αυτός
χρησιµοποιεί δύνανται να απασχολούν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, σε εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση.»
2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 2289/1995 η φράση
«παρέχουν άδειες εισόδου, παραµονής, κυκλοφορίας και εργασίας» αντικαθίσταται µε τη φράση «θεωρήσεις εισόδου και
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άδειες παραµονής και εργασίας».
Άρθρο 160
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να µεταβιβάζει εν όλω ή κατά ποσοστό τα συµβατικά δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
του σε ανεξάρτητο τρίτο µόνο ύστερα από έγγραφη συναίνεση
του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο Εκµισθωτής ή
ο Εργοδότης µπορεί να αρνηθεί τη συναίνεση αν συντρέχουν οι
λόγοι της παραγράφου 2 του άρθρου 4, καθώς και αν ο ανεξάρτητος τρίτος δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης µπορεί
να θέσει οποιουσδήποτε όρους στον Ανάδοχο για τη διασφάλιση
των ιδίων συµφερόντων.
Το Δηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης
σε περίπτωση υποκατάστασης ή µεταβίβασης ποσοστών του
Αναδόχου.
Η συναίνεση αυτή απαιτείται και όταν µεταβιβάζεται η συγγενής επιχείρηση που ελέγχει τον Ανάδοχο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.
2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ανάδοχος δικαιούται ύστερα από έγγραφη συναίνεση του
Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να µεταβιβάζει εν όλω ή
ποσοστό τα συµβατικά δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε συγγενή επιχείρηση υπό τον όρο ότι θα παραµείνει
εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε την αποκτώσα συγγενή επιχείρηση έναντι του Εκµισθωτή ή Εργοδότη για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεών του. Η συναίνεση και έγκριση είναι
δυνατόν να µην δοθεί αν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου
4 του άρθρου 2, καθώς και αν η συγγενής δεν πληροί τα κριτήρια
που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε µέλος δικαιούται να µεταβιβάζει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση σε άλλο µέλος
της κοινοπραξίας, ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το Δηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης
σε περίπτωση υποκατάστασης ή µεταβίβασης ποσοστών του
Αναδόχου.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του
ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Εκµισθωτής ή ο Εργοδότης µε τα αρµόδια όργανα ή και
άλλα ειδικά εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα ελέγχει και
εγκρίνει τα προγράµµατα εργασιών και τις κάθε είδους δαπάνες
και προµήθειες υλικών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για
την εκτέλεσή τους. Επίσης, ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Αναδόχου για να διαπιστώσει την αλήθεια των εγγραφών σε αυτά και τη δικαιολόγηση των δαπανών σύµφωνα µε
τους κανόνες της ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής. Οι διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως, οι συνέπειες έγκρισης ή µη των σχετικών προγραµµάτων και δαπανών και κάθε άλλο σχετικό θέµα
καθορίζονται αναλυτικά στην οικεία σύµβαση.»
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του
ν. 2289/1995 στην τέταρτη σειρά, η φράση «του άρθρου 9 παρ.2
περιπτώσεις α’ έως και ι’» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 9 παρ.5…».
Άρθρο 161
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.
2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό
φόρο µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καµία πρό-
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σθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση
οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.»
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής του περιφερειακού φόρου, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και κάθε σχετική µε
αυτόν αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 162
1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.
2289/1995 διαγράφεται η φράση «καθώς και της τυχόν καταβληθείσας στρεµµατικής αποζηµίωσης της παρ.3 του άρθρου 5 του
παρόντος.»
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 στη δεύτερη σειρά, η φράση «και των παραγράφων 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται µε τη φράση «και των παραγράφων
1 έως και 6 του παρόντος άρθρου…».
3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 στην
όγδοη σειρά, η φράση «κατά τις παραγράφους 9,10 και 11 του
άρθρου 7…» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατά τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 7…».
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι αµοιβές συµβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα έµµισθων
και άµισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή τη µεταγραφή
των δικαιοπραξιών αυτών δεν µπορούν να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Οικονοµικών.»
5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Κάθε διαφορά από το παρόν, συµβατική ή αδικοπρακτική,
επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο κατά το ν. 2735/1999 περί
διεθνούς εµπορικής διαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο σύστηµα διαιτησίας, όπως Διεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (International Chamber of Commerce (ICC)), Δικαστήριο
Διεθνούς Διαιτησίας Λονδίνου (London Court of International Arbitration), Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εµπορικού Επιµελητηρίου
της Στοκχόλµης (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber
of Commerce), κατ’ αποκλεισµό της τακτικής δικαιοδοσίας των
ελληνικών δικαστηρίων.
Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο διαιτητές, οριζόµενους από τα µέρη και έναν επιδιαιτητή οριζόµενο από αυτούς.
Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως
γλώσσα διαδικασίας η ελληνική. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.»
Άρθρο 163
1. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Γ’ διαγράφεται η φράση «Διατάξεις για τη ΔΕΠ - ΕΚΥ».
2. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 που αναριθµείται
σε 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραχώρηση χρήσης δηµόσιων κτηµάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής – Θαλάσσιες
εγκαταστάσεις και κατασκευές – Εκµετάλλευση υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης – Εγκαταστάσεις εντός των χωρικών υδάτων».
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 12 του ν. 2289/1995 µετά τη λέξη «νησίδας» προστίθεται
φράση ως εξής: «σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’
285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»».
4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 διαγράφεται η φράση «ή τη ΔΕΠ-ΕΚΥ»
5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«12. Γύρω από τις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή
πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, δηµιουργείται ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων (500) µέτρων που
υπολογίζεται από τα ακραία σηµεία των εγκαταστάσεων ή κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας µε τις σε αυτήν εγκαταστάσεις
και κατασκευές, ο υπερκείµενος εναέριος χώρος και ο υποκείµενος θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να µειώνεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η έκταση της ζώνης ασφαλείας, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (1982), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2321/1995 (Α’ 136).
Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγηµάτων απαγορεύεται
χωρίς ειδική άδεια, η οποία χορηγείται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα αεροσκάφη
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή.»
6. Στις παραγράφους 16, 18 και 19 του άρθρου 12 του ν.
2289/1995 η φράση «θαλάσσιας οικονοµικής ζώνης της χώρας»
αντικαθίσταται µε τη φράση «αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης
της χώρας».
7. Η παράγραφος 17 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Η αστυνόµευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, στις µόνιµες ή
προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω
αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από το Λιµενικό Σώµα. Με αίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας διαθέτει την αναγκαία ένοπλη δύναµη για ενίσχυση των οργάνων του Λιµενικού Σώµατος.»
Άρθρο 164
Μετά το άρθρο 12 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέο άρθρο
12Α, ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Μέτρα Ασφαλείας - Προστασία του Περιβάλλοντος Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις- Κοινωνική Ασφάλιση
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, µετά από εισήγηση της ΕΔΕΥ ΑΕ, θεσπίζονται Κανονισµοί εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, περιλαµβανοµένης της κατασκευής των κάθε φύσης εγκαταστάσεων, των
δεξαµενών αποθήκευσης και των αγωγών, της διενέργειας των
γεωτρήσεων και της σφράγισης των φρεάτων, µε σκοπό τη λήψη
κάθε φύσης µέτρων ασφαλείας προσώπων ή πραγµάτων, παρεµπόδιση της ρύπανσης ή µόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοϊας,
των αρχαιοτήτων γενικά, των ιστορικών τόπων, των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων
εντός των περιοχών εκµετάλλευσης. Με τη σύµβαση προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση των Κανονισµών που αναφέρονται στο
άρθρο αυτό οι εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ανάλογων νοµοθετικών προβλέψεων του εθνικού δικαίου ή των Κανονισµών κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Κάθε Ανάδοχος οφείλει να διεξάγει τις δραστηριότητες

υδρογονανθράκων µε δέοντα και ασφαλή τρόπο σύµφωνα µε τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καθώς και να συµµορφώνεται µε
τους Κανονισµούς και κάθε σχετική νοµοθεσία που ρυθµίζει θέµατα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων και προστασίας
του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οφείλει µεταξύ άλλων να:
α) Διασφαλίζει ότι τα υλικά, προµήθειες, µηχανήµατα, κατασκευές, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται
από αυτόν ή από υπεργολάβους του είναι σύµφωνα µε τα γενικά
αποδεκτά πρότυπα στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία και είναι
δεόντως κατασκευασµένα, διατηρούµενα σε καλή λειτουργική
κατάσταση.
β) Χρησιµοποιεί µε βιώσιµο τρόπο τους φυσικούς πόρους της
περιοχής που περιλαµβάνεται στην άδεια που χορηγήθηκε.
γ) Αποτρέπει τις ζηµίες στους παραγωγικούς σχηµατισµούς
και διασφαλίζει ότι οι υδρογονάνθρακες που ανακαλύφθηκαν, η
ιλύς ή οποιαδήποτε άλλα ρευστά ή ουσίες δεν διαρρέουν ή
απορρίπτονται.
δ) Αποτρέπει ζηµίες σε στρώµατα υδρογονανθράκων και
υδροφόρα στρώµατα που είναι παρακείµενα σε παραγωγικό
σχηµατισµό ή σχηµατισµούς και αποτρέπει το νερό από το να εισέρχεται σε οποιαδήποτε στρώµατα υδρογονανθράκων, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται µέθοδοι εισπίεσης
νερού για επιχειρήσεις δευτερογενούς απόληψης ή η εισπίεση
νερού εφαρµόζεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο σύµφωνα µε τις
γενικά αποδεκτές διεθνείς πρακτικές της πετρελαϊκής βιοµηχανίας.
ε) Αποθηκεύει ορθά τους υδρογονάνθρακες σε δοχεία που
έχουν κατασκευαστεί γι’ αυτόν το σκοπό και δεν αποθηκεύει
αργό πετρέλαιο σε χωµάτινη δεξαµενή παρά µόνο προσωρινά
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
στ) Εφαρµόζει την κείµενη νοµοθεσία περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων σε σχέση µε τα απόβλητα των υδρογονανθράκων.
ζ) Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων διενεργούνται µε περιβαλλοντικά αποδεκτό και ασφαλή τρόπο που
είναι συµβατός µε την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και την ορθή πρακτική της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας και ασκεί γι’ αυτόν το σκοπό αποτελεσµατικό έλεγχο.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο κάθε περιβαλλοντική
ρύπανση ή ζηµία στα νερά, στο έδαφος ή στην ατµόσφαιρα που
µπορεί να προκληθεί σε σχέση µε τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Σε περίπτωση που ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης κρίνει
ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί ή δραστηριότητες που διεξάγονται δύνανται να θέσουν σε
κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία τρίτου προσώπου ή ρυπαίνουν ή
επιφέρουν ζηµία στο περιβάλλον, στην πανίδα, στη χλωρίδα ή
στους θαλάσσιους οργανισµούς, ζητά από τον Ανάδοχο να λάβει
διορθωτικά µέτρα, εντός εύλογης χρονικής περιόδου και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία στο περιβάλλον. Ο Εκµισθωτής
ή Εργοδότης µπορεί επίσης να αναστείλει την εκπλήρωση των
συµβατικών δικαιωµάτων του Αναδόχου έως ότου αυτός λάβει
όλα τα διορθωτικά µέτρα και να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζηµία.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός της
γεώτρησης και η διενέργεια των γεωτρητικών εργασιών, στις
οποίες περιλαµβάνονται η θωράκισή της, η επένδυσή της, η τσιµέντωσή της, οι εργασίες σφραγίσµατός της και ο καθορισµός
αποστάσεων µεταξύ των γεωτρήσεων συνάδουν µε τις γενικώς
αποδεκτές πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας,
καθώς και µε την κείµενη νοµοθεσία περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
5. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος,
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µπορεί να επιβάλλει την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται από τον Υπουργό µετά από εισήγηση της ΕΔΕΥ ΑΕ
ή εναλλακτικά ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε διεθνή οίκο κατά παντός κινδύνου.
6. Από το περιερχόµενο στην ΕΔΕΥ ΑΕ, δυνάµει συµβάσεων
του παρόντος, µίσθωµα ή µερίδιο παραγωγής, ποσοστό είκοσι
επί τοις εκατό (20%) κατ’ έτος κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο
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τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου, που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν του λογαριασµού διατίθεται
για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της
θαλάσσιας ρύπανσης που τυχόν προκαλείται από δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες που έχουν
σχέση µε κάθε είδους εκµετάλλευση ή χρήση ενεργειακών
πηγών ή πόρων.
7. Όποιος αναζητεί, ερευνά ή εκµεταλλεύεται υδρογονάνθρακες χωρίς άδεια ή παροχή τέτοιου δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση δύο (2) τουλάχιστον
µηνών και µε χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Οι
υδρογονάνθρακες που έχουν παράνοµα εξορυχτεί περιέρχονται
αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δηµοσίου.
8. Επιβάλλεται διοικητική κύρωση ύψους από εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλη διοικητική, αστική
ή ποινική κύρωση κατά των ενεργούντων αναζήτηση, έρευνα ή
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων κατά παράβαση των Κανονισµών της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από κλήση προς ακρόαση του ενδιαφεροµένου. Προκειµένου για παραβάσεις εξαιτίας των οποίων επήλθε
ρύπανση ή µόλυνση της θάλασσας, βλάβη της θαλάσσιας χλωρίδας ή πανίδας ή της αλιείας ή για παραβάσεις µέτρων ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και υποθαλάσσιων εργασιών επιβάλλονται
πρόστιµα µε αποφάσεις των αρµόδιων λιµενικών αρχών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
9. Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών
δικαστηρίων κατά των ανωτέρω αποφάσεων, που ασκείται εντός
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή τους. Τα
ποσά των προστίµων εισπράττονται κατά τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
10. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, διατάσσει µετά από
κλήση του θιγόµενου σε ακρόαση, την παύση των εργασιών αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, εφόσον διεξάγονται κατά παράβαση του παρόντος νόµου ή και των
Κανονισµών της παραγράφου 1. Για την εκτέλεση της ανωτέρω
απόφασης, ζητείται η συνδροµή των αρµόδιων αστυνοµικών ή
λιµενικών αρχών ή κάθε άλλης αρχής.
11. Εργασία παρεχόµενη σε εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων εκτός των τοπικών ορίων ασφάλισης του απασχολούµενου προσωπικού στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ή σε άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται για την
εφαρµογή της οικείας περί κοινωνικής ασφάλισης νοµοθεσίας
ότι παρέχεται µέσα στην πλησιέστερη περιοχή ασφαλίσεως του
αντίστοιχου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης.
12. Για το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο και
τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους για τους σκοπούς των
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 39 του άρθρου
2 και 3 έως 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόµενων συµβάσεων, δεν έχουν εφαρµογή οι προβλέπουσες µειωµένες εισφορές εργοδότη προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή
άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των:
α) άρθρου 6 του ν.3213/1955 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας»,
β) άρθρου 5 του ν.2861/1954 «περί µέτρων ενισχύσεως της
εξαγωγής βιοµηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων»,
γ) άρθρου 16 του ν.δ. 1312/1972 «περί νέων µέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.δ. 1377/1973 και
δ) άρθρου 10 του ν.289/1976 «περί παροχής κινήτρων δια την
ανάπτυξιν παραµεθορίων περιοχών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΘΡΑ 165-175)
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Άρθρο 165
Διαδροµή και εγκατάσταση αγωγού
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδροµή και η εγκατάσταση
του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και των
τυχόν διακλαδώσεών του, καθώς και η εγκατάσταση των συστατικών και των παραρτηµάτων τους, για την κατασκευή του
οποίου υπογράφηκε η Τριµερής Διακρατική Συµφωνία που κυρώθηκε µε το ν. 3558/2007 (Α’ 101).
Για το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού και τις πλωτές εγκαταστάσεις, η διαδροµή και η εγκατάσταση αυτού καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη. Με
την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται όροι και περιορισµοί για
τη ναυσιπλοΐα.
2. Το έργο της κατασκευής, εγκατάστασης και εκµετάλλευσης
του αγωγού είναι έργο εθνικής σηµασίας, δηµόσιας ωφέλειας
και γενικά δηµόσιου συµφέροντος.
Άρθρο 166
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, απαγορεύσεις,
καταβολή ποσοστού αγοραίας αξίας
1. Κύριοι ή νοµείς ή κάτοχοι από οποιαδήποτε έννοµη αιτία
αγροτικών ή αστικών ακινήτων ή δασών ή δασικών εκτάσεων
υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπόγειων σηράγγων στο αναγκαίο βάθος για την εγκατάσταση του
αγωγού, καθώς επίσης και οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την κατασκευή, χρήση, επισκευή και επιστασία για τη συντήρηση του
έργου αυτού.
2. Στα ακίνητα της προηγούµενης παραγράφου απαγορεύεται
σε ζώνη πλάτους πέντε (5) µέτρων αριστερά και πέντε (5) µέτρων
δεξιά από τον άξονα του αγωγού, καθώς και σε ζώνη 0,50 µ. αριστερά και 0,50 µ. δεξιά, από τον άξονα του καλωδίου της καθοδικής προστασίας του αγωγού, καθώς και σε επιφάνεια εξήντα
(60) τετραγωνικών µέτρων στο σηµείο απόληξης του καλωδίου,
η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των ανόδων, όπως αυτή
εµφαίνεται στα επί µέρους κτηµατολογικά διαγράµµατα, η κάθε
είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα ή διαγώνια κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν
εκσκαφή πάνω από 0,50 µ., η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η δηµιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων, των οποίων
το ριζικό σύστηµα εισχωρεί σε βάθος µεγαλύτερο των 0,60 µ.,
καθώς και η αλλοίωση της µορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους µε οποιονδήποτε τρόπο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται, όταν κρίνεται αναγκαία, η προσωρινή κατάληψη και χρησιµοποίηση για την εγκατάσταση του
αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης, που ευρίσκεται σε επαφή µε
τη µία ή και τις δύο ζώνες των πέντε (5) µέτρων της παραγράφου
2 και της οποίας το ενιαίο ή κατά τµήµατα συνολικό πλάτος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) µέτρα.
Στα τµήµατα του αγωγού, τα οποία κατασκευάζονται µε σύστηµα διπλής σωλήνωσης, παρεµβάλλεται µεταξύ αυτών ζώνη
πλάτους µέχρι πέντε (5) µέτρων, οι δε ανωτέρω ζώνες των πέντε
(5) µέτρων εκατέρωθεν του αγωγού υπολογίζονται από τον
άξονα κάθε σωλήνωσης. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό πλάτος της ζώνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) µέτρα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης καθορίζεται η αγοραία αξία των
εκτάσεων των παραγράφων 2 και 3 και καταβάλλεται στο δικαιούχο ως αποζηµίωση το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής.
Αν υφίσταται επικαρπία επ’ αυτών, το ήµισυ του προηγούµενου
ποσοστού δικαιούται ο ψιλός κύριος και το άλλο ήµισυ ο επικαρπωτής, στους οποίους καταβάλλεται µετά από τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων.
5. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης της παραγράφου 4 για τον κα-
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θορισµό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται µέσα σε ένα έτος από
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την
προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.
6. Τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζηµίωση στους δικαιούχους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, καθώς και η προβλεπόµενη
στο άρθρο 168 αποζηµίωση, δεν υπόκεινται σε φόρο, κρατήσεις
ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε άλλου.
Άρθρο 167
Περιορισµοί δόµησης
1. Στα ακίνητα του άρθρου 166, τα οποία ευρίσκονται εκτός
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, απαγορεύεται κάθε είδους δόµηση: α) σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) µέτρων αριστερά και είκοσι
(20) µέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού και β) σε ζώνη πλάτους 0,50 µ. αριστερά και 0,50 µ. δεξιά από τον άξονα του καλωδίου καθοδικής προστασίας του αγωγού, καθώς και επιφανείας
µέχρι των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων που προορίζεται για
την τοποθέτηση της ανόδου στο σηµείο απόληξης του καλωδίου
καθοδικής προστασίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να µειώνεται ή να αυξάνεται το πλάτος συγκεκριµένης ζώνης κατά περιοχή, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του έργου.
Άρθρο 168
Αποζηµίωση δικαιούχων
1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκµετάλλευση του ακινήτου
ή προκαλούνται ζηµιές στα τυχόν επικείµενα κτίσµατα, δένδρα,
φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ’
αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσµεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται
στον δικαιούχο, κατά το µέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται,
χρηµατική αποζηµίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση
των δικαιούχων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27
του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει. Η χρηµατική αποζηµίωση
ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το βραδύτερο µέσα σε ένα
έτος από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού ή
για την προσωρινή κατάληψη και χρησιµοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης.
2. Τα ποσά των αποζηµιώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου
166 και της αποζηµίωσης της προηγούµενης παραγράφου βαρύνουν τη διεθνή εταιρεία του έργου TRANS-BALKAN PIPELINE
BV.
Άρθρο 169
Δικαστική επίλυση διαφορών
1. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αποδέχεται την αξία του ακινήτου
ή τη χρηµατική αποζηµίωση, που καθορίστηκαν µε την απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µπορεί να ασκήσει αίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το
ακίνητο ή το µεγαλύτερο µέρος αυτού, µέσα σε προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από τη θυροκόλληση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στο κατάστηµα του οικείου δήµου. Η θυροκόλληση γίνεται µε δικαστικό επιµελητή µε την παρουσία ενός µάρτυρα και
συντάσσεται σχετική έκθεση. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης δηµοσιεύεται σε µια εφηµερίδα που εκδίδεται στην έδρα της, σε
δύο συνεχόµενα φύλλα αυτής, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την παραπάνω θυροκόλληση. Το δικαστήριο δικάζει
κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 663 επ.

Κ.Πολ.Δ.). Η αίτηση του δικαιούχου επιδίδεται στο υποκατάστηµα της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV στην Ελλάδα
δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα δικάσιµο. Αν δεν υπάρχει υποκατάστηµα η επίδοση γίνεται στον
αντίκλητο που έχει διοριστεί από αυτή στην περιφέρεια του ανωτέρω δικαστηρίου.
2. Τα ποσά της αποζηµίωσης που αντιστοιχούν στο ποσοστό
της παραγράφου 4 του άρθρου 166 και η αποζηµίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 168 παρακατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόµατι των εικαζόµενων
δικαιούχων. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε µε το ν. 2882/2001 (Α’
17).
3. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του
άρθρου 165 µπορεί να αρχίσει η εκτέλεση του έργου, η οποία σε
κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της αίτησης
ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.
Άρθρο 170
Χρησιµοποίηση δηµοτικών εκτάσεων
Η εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV µπορεί να χρησιµοποιεί εκτάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’και Β’βαθµού για το έργο
της κατασκευής και εγκατάστασης του αγωγού. Για τις εκτάσεις
αυτές καταβάλλει αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 166. Για τις κοινόχρηστες εκτάσεις που χρησιµοποιεί η εταιρεία για τις ανάγκες
του έργου υποχρεούται να επαναφέρει αυτές χωρίς αναβολή και
µε τις δικές της δαπάνες στην προηγούµενη της χρησιµοποίησής
τους κατάσταση, αποκαθιστώντας κάθε σχετική βλάβη.
Άρθρο 171
Απαλλοτρίωση ακινήτων
1. Αν απαιτείται κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών,
δασικών ή άλλης οποιασδήποτε µορφής εκτάσεων που ανήκουν
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, αποκλειστικά και σε όση έκταση µόνο είναι αναγκαία για τον σκοπό
της παραγράφου 1 του άρθρου 165, καθώς και για την ανέγερση
και τοποθέτηση των αναγκαίων κτηριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, αυτή επιτρέπεται και διενεργείται
µόνον υπέρ του Δηµοσίου και µε δαπάνες της εταιρείας TRANSBALKAN PIPELINE BV, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17
του ισχύοντος Συντάγµατος και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε µε το ν. 2882/2001 (Α’ 17),
ως προς όλα τα σχετικά µε αυτή θέµατα.
2. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων κηρύσσεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε υπάρχοντος επ’ αυτών κτίσµατος ή άλλης κατασκευής, δένδρων,
καθώς και όλων των κατά τα άρθρα 953 και επόµενα του Αστικού
Κώδικα συστατικών του πράγµατος, έστω και αν αυτά δεν περιλαµβάνονται ρητώς στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης
ή στον οικείο κτηµατολογικό πίνακα.
3. Οι απαλλοτριούµενες εκτάσεις παραδίδονται κατά χρήση
στην εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV για την πραγµατοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. Δάση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο παραδίδονται κατά
χρήση χωρίς αντάλλαγµα σε αυτήν για την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 172
Ποινικές κυρώσεις - Μεταγραφή
1. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 165 τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παραβιάζει τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 166 και της παραγράφου 1 του
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άρθρου 167.
2. Οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 του άρθρου
165 και 3 του άρθρου 166, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 167 µεταγράφονται στις µερίδες των αναγνωριζόµενων δικαιούχων στα κατά τόπους αρµόδια υποθηκοφυλακεία και στο
οικείο κτηµατολογικό γραφείο αν υπάρχει.
Άρθρο 173
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας Υποθαλάσσια έργα – Χρήση λιµένα
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, στην εταιρεία TRANS-BALKAN
PIPELINE BV του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή πυθµένα θάλασσας για την εγκατάσταση του αγωγού και τη λειτουργία του,
καθώς και για την εκτέλεση κάθε είδους έργου και εργασιών που
απαιτούνται για το σκοπό αυτόν, όπως η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών, αγωγών φόρτωσης, πλωτών εγκαταστάσεων και η
πόντιση τεχνητών υφάλων (καλωδίων, ναυδετών, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων). Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη
µετά από αίτηση της εταιρείας προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική µελέτη του έργου.
Η απόφαση παραχώρησης, µε την οποία καθορίζεται και εύλογη
αποζηµίωση έναντι του ανωτέρω δικαιώµατος χρήσης, εκδίδεται
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μετά από αίτηση της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE
BV, ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης, µε απόφαση της διοίκησής του µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, παραχωρεί έναντι εύλογου ανταλλάγµατος και για όσο
χρονικό διάστηµα ισχύει η Συµφωνία Διέλευσης µεταξύ της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV και της Ελληνικής Δηµοκρατίας τη χρήση χώρων, καθώς και την κατασκευή αναγκαίων
έργων (λιµενικών εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων) που βρίσκονται µέσα στην εγκεκριµένη ζώνη λιµένα Αλεξανδρούπολης
και είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού. Οι όροι χρήσης, το αντάλλαγµα της παραχώρησης και τα λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
καθορίζονται µε σύµβαση µεταξύ του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας.
Άρθρο 174
Παρεκκλίσεις για απόκτηση ακινήτων
Οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 29 του
ν. 1337/1983 (Α’ 33) και στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (Α’ 115) ισχύουν και για τα ακίνητα που
αποκτά η εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV για τις ανάγκες
του έργου. H εταιρεία, για τους σκοπούς του έργου του αγωγού
πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, δεν υπόκειται στις
απαγορεύσεις του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Άρθρο 175
Πολεοδοµικές ρυθµίσεις
Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρείας
TRANS-BALKAN PIPELINE BV, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε
την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση του
αγωγού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του
π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ’ 270). Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από σχετικό αίτηµα της εταιρείας και γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλ-
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λοντος και αφορά:
α) Στην αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών
µέτρων.
β) Στις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερες από 2,50
µέτρα.
γ) Στο ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου, στο
συντελεστή δόµησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,90
και το συντελεστή κατ’ όγκο εκµετάλλευσης που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 5 και
δ) Στο ύψος της συµπαγούς περίφραξης του γηπέδου, όταν
τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4,50 µέτρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 176-177)
Άρθρο 176
Αγωγοί Φυσικού Αερίου Διασύνδεσης
Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας
1. Η διαδροµή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου
διασύνδεσης: α) Ελλάδας- Ιταλίας (ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ή IGI Poseidon) σε εκτέλεση της από 4 Νοεµβρίου 2005 Διακρατικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής
Δηµοκρατίας που κυρώθηκε µε το ν. 3441/2006 (Α’ 39), β) Ελλάδας-Βουλγαρίας σε εκτέλεση του από 24 Απριλίου 2009 Μνηµονίου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και γ) Ελλάδας µε άλλο κράτος σε εκτέλεση
σχετικής διακρατικής συµφωνίας, ορίζονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα έργα εγκατάστασης, κατασκευής και λειτουργίας των
αγωγών της παραγράφου 1 είναι εθνικής σηµασίας, δηµόσιας
ωφέλειας και γενικά δηµοσίου συµφέροντος.
Άρθρο 177
Οριοθέτηση έργων αγωγών
1. Οι διατάξεις των άρθρων 165 µέχρι 172, 173 παρ.1, 174 και
175 εφαρµόζονται και για τα έργα των αγωγών της παραγράφου
1 του άρθρου 176.
2. α) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών αναφέρονται: η
εταιρεία “TRANS BALKAN PIPELINE BV” ή «η εταιρεία», νοούνται
η εταιρεία «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ (ΙGI-POSEIDON)» για το έργο
του αγωγού Ελλάδας- Ιταλίας και η εταιρεία που συνιστάται για
το έργο του αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας ή Ελλάδας-άλλου
κράτους αντίστοιχα.
β) Όπου στις ίδιες διατάξεις αναφέρεται ο «Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» για
το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη
νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της αντίστοιχης Αποκεντρωµένης
Διοίκησης εντός των διοικητικών ορίων της οποίας διέρχονται οι
αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του
Πολίτη θεσπίζονται, εντός του πλαισίου των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και του εθνικού δικαίου ειδικές ρυθµίσεις για τη
ναυσιπλοΐα, την αλιεία και τη σήµανση αναφορικά µε θαλάσσιες
ζώνες της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης ή τµήµατα της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας που επηρεάζονται σε περίπτωση διέλευσης από
αυτές των αγωγών του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178-190)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 178
Αποκέντρωση αρµοδιότητας παραγωγής
ANFO και SLURRIES
Η αρµοδιότητα χορήγησης της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURRIES επί εγκαταστάσεων ευρισκοµένων πάνω σε οχήµατα, εντός µεταλλευτικών και
λατοµικών χώρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης µε αριθµ.13127/3645/8.7.2005 (Β’ 1005)
και της απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Δηµόσιας
Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε αριθµ. 3329/89-Παράρτηµα 4.3 (Β’ 132) µεταφέρεται στις οικείες Περιφέρειες.
Άρθρο 179
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2364/1995 και
του ν. 3428/2005
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2364/1995 (Α’ 252) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων από τις Ε.Π.Α. επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη άδεια διανοµής φυσικού αερίου, χρονικής ισχύος από είκοσι πέντε (25) µέχρι τριάντα πέντε
(35) έτη, η οποία µπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τη χορήγηση της άδειας διανοµής λαµβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
παραγράφους 4 και 5 (σε συνδυασµό µε την παράγραφο 8) του
άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3428/ 2005 (Α’ 313).»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«Την υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανοµής σύµφωνα
µε το χρονοδιάγραµµα που επισυνάπτεται στην άδεια διανοµής».
3. Μετά την περίπτωση η’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/
1995 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«θ) Την υποχρέωση ασφάλισης του κατόχου της άδειας διανοµής για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
ι) Την υποχρέωση λειτουργίας, συντήρησης, επιθεώρησης,
επισκευής και αντικατάστασης του συστήµατος διανοµής σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας.
ια) Την υποχρέωση λήψης κάθε αναγκαίου µέτρου για την
ασφαλή λειτουργία του συστήµατος διανοµής και την αποφυγή
πρόκλησης σωµατικής βλάβης ή περιουσιακής ζηµίας.
ιβ) Την υποχρέωση υποβολής Προγράµµατος Ανάπτυξης του
συστήµατος διανοµής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ µετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση της άδειας διανοµής, το οποίο θα αφορά
τα επόµενα πέντε έτη.
ιγ) Την υποχρέωση υποβολής έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ Έκθεσης Δραστηριότητας για το προηγούµενο
έτος.
ιδ) Την υποχρέωση ενηµέρωσης ετησίως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και της ΡΑΕ για
την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του συστήµατος διανοµής
και για την πρόοδο ολοκλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του
κατόχου της άδειας διανοµής.»
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.
2364/1995 αριθµούνται ως αυτοτελείς παράγραφοι 6 και 7 και
αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά µε την
άσκηση της δραστηριότητας διανοµής σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του ν. 3428/2005, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην άδεια διανοµής φυσικού αερίου και να προσδιο-

ρίζεται ο τρόπος ελέγχου τηρήσεως των ως άνω όρων, καθώς
και της κατάχρησης τυχόν δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας
στην αγορά από τη ΡΑΕ.»
«7. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων της άδειας διανοµής δεν µπορούν να τροποποιούνται χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της».
5. Οι επόµενες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που αναριθµείται
σε 8, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. µπορεί να προκηρύξει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 10, για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, στον οποίο ανατίθεται η εκµετάλλευση
των δικαιωµάτων της παραγράφου 3, µε συµµετοχή τούτου στη
σύσταση ανώνυµης εταιρείας (Ε.Π.Α. Α.Ε) σε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 35% της αξίας της αντίστοιχης Ε.Π.Α., όπως
αυτή προκύπτει αθροιστικά από την αποτίµηση των εισφορών σε
είδος κατά την παράγραφο 23 του άρθρου 7 και της οικονοµικής
προσφοράς του ιδιώτη επενδυτή. Στο διαγωνισµό µπορούν να
συµµετέχουν επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
έχουν εµπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστηµάτων διανοµής φυσικού αερίου.
Οι Ε.Π.Α. αποτελούν εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, ο
οποίος συνίσταται στην άσκηση των αναφερόµενων στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 4 δικαιωµάτων. Τα γεωγραφικά όρια
της δραστηριότητάς τους καθορίζονται στο καταστατικό τους
και µπορούν να επεκτείνονται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 4 του ν.2364/1995,
η οποία αναριθµείται σε 10, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ιδίως:».
Στην περίπτωση δ’ της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση (iv) ως εξής: «(iv) στην υποχρέωση επανεπένδυσης για
την επέκταση του δικτύου, επίτευξης επιπλέον εσόδων που
τυχόν προκύπτουν σε περίπτωση υψηλότερου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης σε σχέση µε τον προβλεπόµενο στην απόφαση παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της
Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3428/ 2005 (Α’ 313)».
8. Η περίπτωση ε’ της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι αγοράς φυσικού αερίου
των Ε.Π.Α., οι οποίοι αναφέρονται ιδίως: (i) στη µέγιστη διάρκεια
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, (ii) στις ελάχιστες
ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν προσδιοριστεί µε την
ως άνω απόφαση παρέκκλισης και (iii) στα σηµεία εισόδου του
ΕΣΦΑ στα οποία παραδίδονται οι ως άνω ποσότητες αερίου.
Για την απόδειξη εξασφάλισης του δικαιώµατος αγοράς φυσικού αερίου από τους υποψήφιους επενδυτές επί τη βάσει των
παραπάνω ελαχίστων όρων, αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης
του προµηθευτή φυσικού αερίου ή/και σχετικού προσυµφώνου
αγοράς φυσικού αερίου.»
9. Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995 η
ακόλουθη παράγραφος:
«10. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την
έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών µεταφοράς φυσικού
αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές
περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 για τη δηµιουργία και λειτουργία µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι
της Ε.Π.Α. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου µε γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες
Περιφέρειες.»
10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 7 του
ν.2364/1995, στην τρίτη σειρά, µετά τη λέξη «συντάσσεται» προστίθενται οι λέξεις: «πριν από την προκήρυξη του διαγωνισµού».
11. To τρίτο εδάφιο της παρ.23 του άρθρου 7 του ν. 2364/
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1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκθεση αποτίµησης συντάσσεται πριν από την αποστολή
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών προς τους ιδιώτες επενδυτές που θα έχουν προεπιλεγεί και τους παραδίδεται στο στάδιο υποβολής προσφορών προκειµένου να ληφθεί υπόψη για τη
διαµόρφωση της οικονοµικής τους προσφοράς για την ανάληψη
ποσοστού συµµετοχής στην αντίστοιχη Ε.Π.Α..»
12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
3428/2005 (Α’ 313), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα για την Ε.Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
και την Ε.Π.Α. Πελοποννήσου (που θα περιλαµβάνει και το νοµό
Κορινθίας) η ΔΕΠΑ οφείλει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες
πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας
αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές των ΕΠΑ Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου».
13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.3428/2005, όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, χορηγείται άδεια διανοµής φυσικού αερίου κατά τις
διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία
που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 49 της
Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ».
Άρθρο 180
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/ 2003
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 3175/2003 (Α’ 207),
όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν.
3734/2009 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
Ειδικότερα, στην περίπτωση βεβαιωµένου ή πιθανού γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας, το δικαίωµα του Δηµοσίου
για έρευνα και διαχείριση εκµισθώνεται για το σύνολο ή τµήµατα
του γεωθερµικού πεδίου µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε
γραπτές σφραγισµένες προσφορές ή µε διαδικασία υποβολής
δεσµευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά µεγέθη του πεδίου (όπως θερµοκρασία, έκταση, βάθος),
καθώς και τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την
εκµίσθωσή του.
Η προσφυγή στη διαδικασία υποβολής δεσµευτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται
όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και ιδιαίτερα
προκειµένου να επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας, διαχείρισης
και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού ή πεδίου και η
εκµίσθωση των σχετικών επ’ αυτών δικαιωµάτων του Δηµοσίου.
Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από
τριµελή Επιτροπή που συνιστάται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός των ορίων της
οποίας ευρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή το µεγαλύτερο τµήµα
αυτού. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της εν λόγω
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και από δηµόσιους λειτουργούς.
Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η εκµίσθωση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί τµηµάτων γεωθερµικού πεδίου διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από σύµφωνη γνώµη
του ΙΓΜΕ, η οποία γνώµη διατυπώνεται εντός δύο (2) µηνών το
αργότερο από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για γνωµοδότηση.
Είναι δυνατή η εκµίσθωση του δικαιώµατος επί των τµηµάτων
βεβαιωµένων ή πιθανών γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας και µπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον έτη
κάθε φορά µέχρι τη συµπλήρωση 35ετίας, εφόσον τηρούνται οι
όροι των σχετικών συµβάσεων µίσθωσης και οι όροι προστασίας
του περιβάλλοντος.
Η εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας τµηµάτων πιθανού γεωθερµικού πεδίου γίνεται για δύο (2) έτη µε δικαίωµα παράτασης
για ένα επιπλέον έτος µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του µισθωτή.»
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3175/2003, η οποία
προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν.
3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και διαχείρισης των
γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την υποβολή δεσµευτικών επενδυτικών προτάσεων ανάλογα µε
τα ειδικότερα χαρακτηριστικά µεγέθη του πεδίου, που διενεργούνται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται ιδίως:
α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ή οι ειδικότεροι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσµευτικών προτάσεων.
β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι µελέτες που καλούνται
να υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των µελετών.
γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόµενο των επενδυτικών προτάσεων.
δ) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης.
ε) Οι όροι της σύµβασης.
στ) Ο τρόπος καθορισµού των ελάχιστων και αναλογικών µισθωµάτων και ο τρόπος επιµερισµού των εσόδων από το τέλος υπέρ
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης
των όρων της σύµβασης, οι λόγοι κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών και λύσης της σύµβασης.»
3. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3175/ 2003
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στην καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο από την έναρξη της
εκµετάλλευσης αναλογικού µισθώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973, καθώς και στην καταβολή
ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού µισθώµατος, υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού
στα όρια των οποίων βρίσκεται ο χώρος εκµετάλλευσης.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 3175/2003, που προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3734/ 2009 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης των
γεωθερµικών πεδίων ασκείται, βάσει του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, του Κανονισµού Γεωθερµικών
Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τις Επιθεωρήσεις
Μεταλλείων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι παρακολούθησης και ο έλεγχος των εργασιών
έρευνας και διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων µέσα στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδροµή του ΙΓΜΕ.»
Άρθρο 181
Μεταλλευτικές – Λατοµικές εργασίες εντός
δασών – δασικών εκτάσεων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979
(Α’289) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων δια της εξόρυξης,
διαλογής, επεξεργασίας (µηχανικής, εµπλουτισµού, παραγωγής
κονιαµάτων, σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων) και αποκοµιδής µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας τους, διάνοιξη οδών προσπέλασης, ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης
αυτών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευθέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούµενη παράγραφο
έγκριση έρευνας.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α’289)
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προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στη ζώνη
οριστικής παραχώρησης µεταλλευτικού χώρου, όπου ασκείται
νόµιµη µεταλλουργική δραστηριότητα, µπορεί, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
να επιτρέπεται η απόθεση των καταλοίπων της µεταλλoυργικής
δραστηριότητας εν όλω ή εν µέρει σε χώρους που έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί η εξόρυξη του µεταλλεύµατος, σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην έγκριση επέµβασης και στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε
περίπτωση ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας των χώρων αυτών
είναι δυνατή η απόθεση των καταλοίπων σε άλλα τµήµατα της
παραχωρηθείσας έκτασης κατόπιν αιτιολογηµένης σχετικής εισήγησης των αρµόδιων υπηρεσιών. Η ακριβής θέση, ο τρόπος
και η διαδικασία της απόθεσης, καθώς και τα µέτρα αποκατάστασης και αναδάσωσης του χρησιµοποιούµενου στην περίπτωση αυτή χώρου καθορίζονται µε την απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων.
Σε ανενεργά µεταλλεία και λατοµεία και σε λατοµεία για τα
οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση λειτουργίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20
του ν. 2115/1993 ή του άρθρου 7 του ν. 2837/2000 και για τα
οποία είχε χορηγηθεί έγκριση επέµβασης επιτρέπεται η απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται
από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αυτό ορίζεται
στην παρ. 9 του άρθρου 3 της µε αριθµ. 36259/1757 /Ε103/
23.8.2010 (Β’ 1312) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών και κατά τους όρους της οικείας
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι εγκαταστάσεις
για τη λειτουργία του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και αποµακρύνονται µε την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης.»
Άρθρο 182
Παράταση προθεσµίας για τον καθορισµό
λατοµικών περιοχών
1. Παρατείνεται για πέντε ακόµη έτη από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού η προθεσµία καθορισµού των λατοµικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.
1428/1984, καθώς και η προθεσµία καθορισµού των θέσεων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 2702/1999.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, είναι οκταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελείται από έναν
υπάλληλο:
1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,
2) της Διευθύνσεως Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού µηχανικού ή τοπογράφου
µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού,
4) έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήµων της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας τοπογράφου µηχανικού ή πολιτικού µηχανικού,
5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, αρµόδιο για θέµατα αρχαιοτήτων,
6) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας µηχανικού,
κατά προτίµηση πολεοδόµου χωροτάκτη,
7) έναν υπάλληλο του ΙΓΜΕ ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού
µεταλλείων και

8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την Τ.Ε.Δ.Κ. της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρµόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ.
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8
των µελών και οι αποφάσεις της λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, δύναται δε να παραταθεί για
µία ακόµη διετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.
Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσµιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Όπου στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, αναφέρεται νοµάρχης νοείται
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, όπου αναφέρεται νοµαρχιακό
συµβούλιο νοείται το περιφερειακό συµβούλιο και όπου αναφέρεται Υπουργός Ανάπτυξης νοείται Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 183
Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών
και λατοµείων µαρµάρων
1. Ορίζεται η 31.12.2013 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν.1428/1984 (Α’ 43) των λατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατοµικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α’ 18)
είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του
ν. 1428/ 1984 (Α’ 43), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης
επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει
η ισχύς αυτών, αν εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου υποβληθεί αρµοδίως πλήρης φάκελος µε σχετική αίτηση για τη χορήγηση νέων εγκρίσεων.
Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:
α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.
2115/1993 (Α’15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέµβασης στο
δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση
λειτουργίας τους εφόσον πριν από τη λήξη τους έχει κατατεθεί
αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση
και µέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.
β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που
λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α’ του
ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της
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άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο
είχαν καθορισθεί λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία, ή του αιρετού
Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως
του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό α’ και β’
στοιχείων. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως
από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της
άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης.
2. Οµοίως ορίζεται η 31.12.2013 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων µαρµάρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
2702/1999 (Α’ 70), καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2
του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική
έκταση και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον
αρµόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.
3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα
οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατοµικών περιοχών ή
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του
ν. 1428/1984 (Α’ 43), όπως ισχύουν, και διέκοψαν ή διακόπτουν
τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκµετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές
και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. Δ 10/Φ68/οικ.4437/ 1.3.2001
(Β’ 244).
4. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλεται
από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους «πράσινο τέλος»
ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούµενων προϊόντων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού
αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις
στην περιοχή του οικείου δηµοτικού διαµερίσµατος στην οποία
ασκείται η σχετική λατοµική δραστηριότητα.
5. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκµετάλλευσης,
η τελευταία παράταση της οποίας λήγει µετά την 31.12.2013.
Άρθρο 184
Λατοµεία σχιστολιθικών πλακών
Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (Α’ 85) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους αναστέλλεται:
α. Η είσπραξη των προστίµων που έχουν επιβληθεί σε αυτούς
που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία της παραγράφου 1 εκτός από
τα πρόστιµα του ν. 1650/1986.
β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των
πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµιώσεως χρήσεως που έχουν
επιβληθεί µε τη δασική νοµοθεσία.»
Άρθρο 185
Τροποποίηση του ν. 3557/2007
Η παράγραφος 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3555/ 2007 (Α’
81) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέχρι τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων και των επικειµένων τους που κηρύχθηκε προς
εκτέλεση εξορυκτικών έργων απόληψης λιγνίτη για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας
του συστήµατος, επιτρέπεται η επίταξη αυτών. Η επίταξη κηρύσσεται µετά από αίτηση και µε δαπάνες του εκµεταλλευτή του λιγνιτορυχείου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για τις ανάγκες της επίταξης συντάσσεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου έκθεση εκτίµησης της αποζηµίωσης για τη στέρηση της χρήσεως των επιτασσόµενων εκτάσεων
και των επικειµένων τους. Με την καταβολή της αποζηµίωσης
αυτής στον δικαιούχο ή τη δηµόσια παρακατάθεσή της επιτρέπεται η κατάληψη των ακινήτων. Κάθε αµφισβήτηση για το ύψος
της αποζηµίωσης επιλύεται από το δικαστήριο που είναι αρµόδιο
για τον καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης των απαλλοτριωθέντων, το οποίο κρίνει µε την ίδια για το καθορισµό αυτής διαδικασία».
Άρθρο 186
Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του ν.
3734/2009 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α) Η Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνοµολογείται µε
την τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και
αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την
ηµεροµηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά το φάκελο πλήρη, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος
δοκιµαστικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης
της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού, εντός δεκαοκτώ
µηνών για τους σταθµούς ισχύος έως 10MW και εντός τριάντα
έξι µηνών για τους σταθµούς ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των
10MW από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πώλησης
από τον αρµόδιο Διαχειριστή.
Η ανωτέρω προθεσµία των τριάντα έξι µηνών ισχύει και για µεµονωµένους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µικρότερης των
10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα αναγκαία νέα
έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου
Υποσταθµού 150/20kV. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες παρέλθουν
άπρακτες, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή που αντιστοιχεί
στο µήνα και έτος έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν
δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού, µε βάση
την ισχύ που διαθέτει ο σταθµός κατά την εν λόγω χρονική
στιγµή.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου
27Α του ν. 3734/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι τιµές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.»
Άρθρο 187
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006
1. Η περίπτωση στ’ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3468/ 2006
(Α’ 129), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ.12 του ν.
3851/2010 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) σταθµούς από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ισχύ
έως πέντε (5) MWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή
ερευνητικούς φορείς του Δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο
χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθµούς που εγκαθίστανται
από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για όσο χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για
τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή µετρήσεων, καθώς και σταθµούς
από Α.Π.Ε. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως πέντε (5) MWe των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προµήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαµβάνει για λογαριασµό τους το Κ.Α.Π.Ε.
στο πλαίσιο προγραµµατικών µε αυτούς συµβάσεων.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Ο αρµόδιος Διαχειριστής µε απόφασή του χορηγεί µέσα
σε τέσσερις µήνες την Προσφορά Σύνδεσης που ζητήθηκε.
Προκειµένου για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται σε έκδοση άδειας παραγωγής, η
προσφορά σύνδεσης οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική
µε την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για το σταθµό Α.Π.Ε. ή αν
δεν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο., µε τη βεβαίωση από την αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθµός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από
την υποχρέωση αυτή. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα
έτη από την οριστικοποίησή της και δεσµεύει τον Διαχειριστή και
τον δικαιούχο.
Προκειµένου για σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 ο αρµόδιος
Διαχειριστής µε απόφασή του χορηγεί την Προσφορά Σύνδεσης
που ζητήθηκε, η οποία:
α) Είναι εξαρχής οριστική για τους σταθµούς που εξαιρούνται
και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. και δεσµεύει
τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για έξι µήνες από
την ηµεροµηνία χορήγησής της.
β) Οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική µε την έκδοση
της απόφασης Ε.Π.Ο. για τους σταθµούς που υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. και ισχύει για έξι µήνες από την οριστικοποίησή
της.»
3. Στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/
2006, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης προηγείται της σύναψης Σύµβασης Πώλησης.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, καθώς και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για ηλιοθερµικούς σταθµούς η προτεραιότητα αυτή
παρέχεται και για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν παράγεται από
Α.Π.Ε., εφόσον η παραγωγή της επιτρέπεται από τις κείµενες
διατάξεις και την οικεία άδεια παραγωγής.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η µεθοδολογία και οι παράµετροι αυτής, για τον υπολογισµό του τιµήµατος που οφείλεται στον παραγωγό για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
από τον ηλιοθερµικό σταθµό και εγχέεται στο Σύστηµα ή στο Δίκτυο, µέσω της χρήσης των καυσίµων της περίπτωσης αυτής. Το
τίµηµα θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής της
ενέργειας αυτής. Η µεθοδολογία θα προβλέπει ανώτατη τιµή
λαµβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήµατος στο οποίο συνδέεται ο σταθµός, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τα οριζόµενα στους
οικείους Κώδικες. Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να βασίζεται
σε αντικειµενικά και δηµοσιευµένα στοιχεία, καθώς και στις τεχνικές και οικονοµικές παραµέτρους για τη χρήση των καυσίµων
από το σταθµό. Στην περίπτωση χρήσης βιοντήζελ ή άλλων βιοκαυσίµων, η τιµολόγηση της ενέργειας αυτής γίνεται βάσει του
πίνακα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1. Με την απόφαση
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 καθορίζεται η µεθοδολογία
για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγονται από ηλιοθερµικό σταθµό και αντιστοιχούν στις διάφορες πρωτογενείς πηγές ενέργειας, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής της.
Οι ηλιοθερµικοί σταθµοί επιτρέπεται να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για
την ασφάλεια του εξοπλισµού και τη διατήρηση της αρτιότητας
και λειτουργικότητάς τους. Η απορροφώµενη ηλεκτρική ενέργεια συµψηφίζεται µε την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από
το σταθµό η οποία εγχέεται στο δίκτυο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12.
Από τη διαδικασία συµψηφισµού εξαιρείται η κατανάλωση από
παροχή χαµηλής τάσης.»
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Άρθρο 188
Προτεραιότητα σύνδεσης σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο
Αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, των υποπεριπτώσεων ιδ’ και ιε’, του
πίνακα τιµολόγησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
(Α’ 129), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2, του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή, κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
Άρθρο 189
Ρυθµίσεις για έργα ηλεκτροδότησης των νησιών
1. Μέχρι την τροποποίηση των τοπικών πλαισίων χωροταξικού
σχεδιασµού, πολεοδοµικού ή ρυµοτοµικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγµάτων καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων
σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάµενοι και λειτουργούντες Σταθµοί
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα
Νησιά, καθώς και στοιχεία του Δικτύου µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστηµένα ή πρόκειται να
εγκατασταθούν στα νησιά αυτά τόσο για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των νησιών όσο και στα πλαίσια των έργων εθνικής κλίµακας, των οποίων η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται σε τοπικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού, πολεοδοµικό
ή ρυµοτοµικό σχέδιο, προεδρικό διάταγµα καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν δυνάµει του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ «Ενέργεια»,
του Κεφαλαίου Β2 «Υποδοµές Ενέργειας», σηµείο δ’, γ’ περίπτωση, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α’ 128/2008) και των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά µε την «Ενέργεια» των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου (Β’ 1473/2003 και Β’ 1487/2003, αντίστοιχα). Οι υφιστάµενοι Σταθµοί Παραγωγής, καθώς και τα υπάρχοντα ή αναγκαία
προγραµµατιζόµενα στοιχεία του Δικτύου µεταφοράς και διανοµής χωροθετούνται στο σηµείο που ήδη βρίσκονται ή που προγραµµατίζεται να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις εκάστοτε
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αδειών παραγωγής.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις επεκτάσεων
ισχύος αναγκαία για την κάλυψη της προβλεπόµενης ή της έκτακτης ζήτησης, µετά από σχετική γνωµοδότηση του Διαχειριστή
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
2. Για την ανέγερση Σταθµών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εγκατάσταση στοιχείων του Δικτύου στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, δεν ισχύει ο περιορισµός της περίπτωσης
α’ του άρθρου 1 του από 31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’
270), όσον αφορά το πρόσωπο του γηπέδου σε οδό να είναι κατ’
ελάχιστο 25 µ. αν το πρόσωπο είναι επί αγροτικής ή δασικής
οδού.
3. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα για
τον καθορισµό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), η απόσταση
που πρέπει να τηρείται ανάµεσα στη γραµµή αιγιαλού και στη
γραµµή δόµησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου
έχει ή θα εγκατασταθεί στοιχείο του Δικτύου µεταφοράς ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 µ. Επίσης, επιτρέπεται η µη τήρηση των αποστάσεων από τα διατάγµατα Ζ.Ο.Ε.
όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάµενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από την απόσταση των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων ή των 30 µ., εάν αυτές είναι σε απόσταση µικρότερη των 30 µ. από τη γραµµή αιγιαλού. Από τις ρυθµίσεις της
παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του ν.δ. 439/1970 (Α’ 36).
4. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 24 παρ. Δ’ του ν. 3468/2006, µε το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.
3851/2010 και το άρθρο 24 παρ. 4 εδάφιο γ’ του ν. 3894/2010,
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µετά την παράγραφο 10 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. α. Η συντήρηση ενεργειακής εγκατάστασης, στην οποία
περιλαµβάνεται και η µερική ή ολική αντικατάσταση τµηµάτων
της σε παραλία ή αιγιαλό συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο
χώρο και πυθµένα, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει χορηγηθεί
για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1.
Για την κατά τα ως άνω έναρξη προγραµµατισµένων εργασιών
αντικατάστασης ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής µελέτης, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15)
ηµερών στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, στη Λιµενική Αρχή,
καθώς και στην αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων υπηρεσία. Οι αρχές αυτές µπορούν να εκδώσουν απόφαση
απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών µόνο εάν η τεχνική µελέτη είναι ελλιπής ή αντιβαίνει στην
ΕΠΟ ή τους αρχικούς όρους παραχώρησης.
β. Εάν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της
σχετικής τεχνικής µελέτης, η αρµόδια Λιµενική Αρχή επιβάλλει
πρόστιµο ύψους 10.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα µε την απόκλιση από τη µελέτη, µε την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων
προστίµων που µπορούν να επιβληθούν για παραβίαση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
γ. Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβληµα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβληµα στην ενεργειακή
τροφοδοσία της περιοχής, η επέµβαση για αποκατάσταση της
βλάβης γίνεται µετά από προηγούµενη ενηµέρωση των κατά περίπτωση ως άνω αρµόδιων υπηρεσιών.»
Άρθρο 190
Κέντρα Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
1. Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται
στο π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5
του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχεδιασµό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαµβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η
εγκατάσταση Κέντρων Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και των
συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων.
2. Προκειµένου για την κατασκευή Κέντρων Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3054/2002
Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3054/ 2002
(Α’ 230), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 13
του ν. 3851/2010, τροποποιείται ως εξής:
«Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγµατικές τιµές (στις οποίες περιλαµβάνονται εκπτώσεις και διακανονισµοί πληρωµής) στις οποίες τιµές
διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους άδειας
λιανικής εµπορίας ή στους τελικούς καταναλωτές ανά περιοχή.»
Άρθρο 192
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010
1. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, που
έχουν εκδοθεί είτε από όργανα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
είτε από όργανα της αιρετής Περιφέρειας, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θε-
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ωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρµοδίως.
2. Η παράγραφος 17 του γ’ Υποτοµέα Ενέργειας, του Τοµέα
Γ’ Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιοµηχανίας, του άρθρου 186
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας, σύµφωνα µε το ν. 3325/ 2005 (Α’ 68),
όπως ισχύει, στις:
α) Βιοµηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών
(διυλιστήρια) µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367
KW (500 HP) και αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
β) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων και ασφάλτου, εµφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, µε αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και
50.000 m3 και µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367
KW (500HP), µε εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την οποία ισχύει µέχρι και 1.470 KW (2.000 HP).
γ) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισµό στην εγκατεστηµένη ισχύ και µε αποθηκευτική ικανότητα
µέχρι και 10.000 m3.
δ) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανοµής φυσικού αερίου, µε
εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 HP) και
αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
Οι άδειες που έχουν εκδοθεί είτε από τα όργανα της Κεντρικής
Διοίκησης είτε από τα όργανα της Περιφέρειας, κατά το χρονικό
διάστηµα από 1.1. 2011 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρµοδίως.»
Άρθρο 193
Αποσπάσεις προσωπικού Δ.Ε.Η. Α.Ε.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται
η απόσπαση προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών
εταιρειών της σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε
λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
η απόσπαση προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών
εταιρειών της σε υπηρεσιακές µονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όσες έχουν γίνει
ή γίνονται µε βάση την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010
(Α’66) όπως και όσες έχουν γίνει ή γίνονται µε βάση τις διατάξεις
των άρθρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005 (Α’98) και των άρθρων
33, 41, 87, 158 παρ. 4 και 169 παρ. 8 του Κ.τ.Β. (Μέρος Β’,
Α’51/1997), όπως ισχύει, καθώς επίσης και µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (Α’367), όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735//1987 (Α’195),
καθώς και του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α’33), µε τις οποίες
κυρώθηκε η 19/8.2.1990 ΠΥΣ (Α’16), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α’116), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1968/1991
(Α’150) και τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994
(Α’28), καθώς και αυτές του άρθρου 74 του ν. 2910/2001 (Α’91)
και της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α’43).
2. Με εξαίρεση τις αποσπάσεις του προσωπικού της Δ.Ε.Η.
Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της που έχουν γίνει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και όσες έχουν γίνει µε βάση το άρθρο 34
του ν. 2773/1999 (Α’ 286), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
3 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) και την παρ. 14 του
άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) και µε βάση την παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όλες οι λοιπές αποσπάσεις
προσωπικού των εταιρειών αυτών αίρονται από 31.12.2011.
Άρθρο 194
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 210/1973
Η παρ.1 του άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ωσαύτως, το Δηµόσιο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης όλων των µεταλλευτικών
ορυκτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος και απαν-
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τώνται στις υπολίµνιες και υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2289/1995,
όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.»
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 195
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 6, 8 έως και 20, 22 έως και 36, 39 και 41
του ν. 3428/2005 (Α’ 313).
β) Οι παράγραφοι 7 έως και 10 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005.
γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 38 του ν. 3428/2005.
Οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά στις ως άνω καταργούµενες διατάξεις νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου.
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α’ 252).
2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου
7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος
14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς
τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του
άρθρου 62 του παρόντος νόµου.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:
(α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του ν.
2773/1999.
(β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν.
2773/1999.
(γ) Τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του ν.
2773/1999.
(δ) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του ν. 3426/2005.
(ε) Το άρθρο 5 παράγραφοι 16 και 17, το άρθρο 11, το άρθρο
12 παράγραφοι 21 έως 32 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ν.
2289/1995.
(στ) Η υποπερίπτωση γ.20 της περίπτωσης Γ’ της παρ. ΙΙ του
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/ 2006, όπως
ισχύει.
5. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε το περιεχόµενο των διατάξεων του νόµου αυτού ή αναφέρεται σε θέµα που
ρυθµίζεται από αυτόν.
Άρθρο 196
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 15 του ν. 2773/1999, όπως
ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«15. Στη ΡΑΕ συνιστάται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου που
είναι αρµόδιος για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
καθώς και για τη συνεργασία της ΡΑΕ µε τον ΟΣΡΑΕ (Οργανισµός Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, ACER) και τον
ΔΕΡΑΕ (Διεθνής Επιτροπή Ρυθµιστών Ενέργειας, ICER). Η θέση
αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευµένη
εµπειρία σε θέµατα ενέργειας. Ο ειδικός σύµβουλος διορίζεται
µε τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το
λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συµβούλου εξοµοιώνονται µε τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόµενα για τους αντιπροέδρους της ΡΑΕ. Η σχετική δαπάνη
βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.»
2. Το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται

ως εξής:
«Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των
αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε την παρ. 3.3.1 του Παραρτήµατος 34 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθ. 52115/2970/2008 (Β’ 2575) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, καθώς και σύµφωνα
µε το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 54409/2632/2004 (Β’ 1931) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων αποτελούν πόρο
του ειδικού λογαριασµού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ)
κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται.
Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δηµοπρατήσεων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί τα έσοδα από
τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου να κατανέµονται και να αποδίδονται ως πόροι
του Ειδικού Λογαριασµού που τηρείται από τον Διαχειριστή του
Συστήµατος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή
την ΛΑΓΗΕ ΑΕ και υπέρ του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο» του πρώτου εδαφίου
της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό
των εσόδων και η διαδικασία κατανοµής και απόδοσης των
πόρων αυτών στα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και κάθε σχετικό
θέµα.
Για την περίοδο 2013-2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου
των εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου πρέπει να χρησιµοποιείται για τους σκοπούς
της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 7Ε της κ.υ.α. υπ’ αριθµ. ΗΠ57495/
2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να τροποποιείται το
προβλεπόµενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.»
3. Η ρύθµιση της παραγράφου 6 του άρθρου 55 εφαρµόζεται
από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2012 και η πρώτη αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιηθεί κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους
2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ’ αριθµ. 372/2011 απόφαση
της ΡΑΕ.
4. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ πριν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν δραστηριότητες των κλάδων που αποσχίζονται και εισφέρονται στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και
σύναψη των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε
χωριστές συµβάσεις από τη ΔΕΗ ΑΕ, την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά το µέρος που τις αφορά.
5. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν από την ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ πριν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν δραστηριότητες είτε του κλάδου που εισφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ είτε
του κλάδου που παραµένει στην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται
από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που αφορούν, σύµφωνα
µε την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων
του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις από
την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και κατά το µέρος που τις
αφορά.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ, η
οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ το προσω-
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πικό των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και
Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που
υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο υπηρετεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και
απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που
πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την
κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου,
κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
7. Το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί στη ΔΕΣΜΗΕ
ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/2008 η οποία είναι
σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη
αναγκών της.
8. Έως την ολοκλήρωση αφ’ ενός των διαδικασιών και υποδοµών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως Λειτουργού της Αγοράς, καθώς και όλων των ενεργειών που
απαιτούνται προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται
στον παρόντα νόµο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες πράξεις, και αφ’ ετέρου των διαδικασιών και υποδοµών
που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες πράξεις, η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που συστήθηκε µε το άρθρο 14 του ν.
2773/1999 λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειρίζεται το ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999 και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Β’ 655/2005) όπως ισχύει.
9. Η ΔΕΠΑ ΑΕ και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλουν το αργότερο µέχρι
τις 3 Μαρτίου 2012 να προβούν στις δέουσες ενέργειες, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για τη συµµόρφωσή τους προς
τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος νόµου.
Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλει αίτηµα πιστοποίησης
στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 ή 65.
10. Μέχρι την έκδοση των Τεχνικών Κανονισµών, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 70 ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τα αντίστοιχα Συστήµατα Φυσικού Αερίου
που συνδέονται µε το ΕΣΦΑ, τις οποίες οφείλει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ να
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του µέσα σε ένα µήνα από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος.
11. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεµβρίου 2013.
12. Άδειες παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
και διανοµής θερµικής ενέργειας, για τις οποίες υποβλήθηκαν
αιτήσεις πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόµου, εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
13. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναµικού παλαιών µονάδων της ΔΕΗ ΑΕ µε νέες
σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισµού ισχύος, η οποία χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ µε το άρθρο 33 παράγραφος 1 του ν.
3734/2009, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ.
14. Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισµοί και εγχειρίδια, που
έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρµόδια
προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται,
συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται µε διατάξεις του παρόντος
νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την κατάργηση, τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται η

14817

διαδικασία και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΚΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 54 και τα απαιτούµενα
έντυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτόν.
16. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (Α’ 286)
περιουσία - Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του
προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι ενσωµατωµένη στην περιουσία
της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Η περιουσία και ο επιµερισµός της σε έκαστη των
εταιρειών θα γίνει στη βάση αναλογιστικής µελέτης που θα συνταχθεί µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
στη βάση τεχνικά αποδεκτών αρχών, µεθοδολογίας και παραδοχών. Η αναλογιστική µελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΔΕΗ µετά από γνώµη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής του άρθρου 9 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
17. Η διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 27Α του ν.
3734/2009 (Α’ 8), όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 186 του παρόντος, καταλαµβάνει και εκκρεµή αιτήµατα
που έχουν υποβληθεί από 6.9.2010.
18. Με απόφαση των οικείων διοικήσεων οι επωνυµίες και τα
αρκτικόλεξα των εταιρειών ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ
και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, όπως και η απόδοσή τους σε ξένες γλώσσες
µπορούν να τροποποιούνται ελευθέρως.
19. Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης οποιουδήποτε φορέα που µετασχηµατίζεται µε τον παρόντα νόµο µεταβιβάζεται στο νέο φορέα.
Άρθρο 197
Λοιπές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η παράγραφος
2 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για το
πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγών, εφόσον
η πλεονάζουσα ενέργεια παράγεται ως ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της προηγούµενης παραγράφου και για
το τµήµα της παραγόµενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, σε
ετήσια βάση, το 20% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση του υφιστάµενου σταθµού κυριότητας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ, στη νήσο Ρεβυθούσα, το δικαίωµα προτεραιότητας που
παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύει για το σύνολο του πλεονάσµατος της ηλεκτρικής
ενέργειας Αυτοπαραγωγού που παράγεται ως ΣΗΘΥΑ.»
2. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006 ως εξής:
«Από 1.9.2011 δικαίωµα προτεραιότητας κατά την κατανοµή
του Φορτίου από τον αντίστοιχο Διαχειριστή έχουν όλες οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως Εγκατεστηµένης Ισχύος.»
3. Τα εδάφια που ακολουθούν την περίπτωση ιζ’ του σηµείου
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως
ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι τιµές της περίπτωσης ιστ’ του ανωτέρω πίνακα που αφορούν σε σταθµούς ΣΗΘΥΑ µε εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι τριάντα
πέντε (35) MWe που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και δεν είναι
πελάτες ηλεκτροπαραγωγής προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο µε
την τιµή επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής:
ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.µ-26)/(100 x nel)
Όπου:
Μ.Τ.Φ.Α.µ: η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου για συµπαραγωγή σε /MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των
πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα
της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται
ανά µήνα στον ΔΕΣΜΗΕ.
nel: ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της διάταξης
ΣΗΘΥΑ
επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘΔ) φυσικού αερίου, ο
οποίος ορίζεται σε 0,33 για µονάδες ΣΗΘΥΑ ≤1MWe, και σε 0,35
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για µονάδες ΣΗΘΥΑ >1MWe. Η τιµή του ΣΡ δεν µπορεί να είναι
µικρότερη της µονάδας. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ΣΗΘΥΑ
που κάνουν χρήση φυσικού αερίου αξιοποιούν τα καυσαέρια για
γεωργικούς σκοπούς ο συντελεστής ΣΡ µπορεί να προσαυξάνεται µε απόφαση της ΡΑΕ µέχρι 20%.
Οι τιµές της περίπτωσης ιστ’ του ανωτέρω πίνακα που αφορούν όλες τις άλλες περιπτώσεις σταθµών ΣΗΘΥΑ που κάνουν
χρήση φυσικού αερίου προσαυξάνονται κατά µέγιστο µε την τιµή
επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως
εξής:
ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.η-26)/(100 x nel)
Όπου:
Μ.Τ.Φ.Α.η: η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου σε /MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘΔ) στους
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΔΕΣΜΗΕ.
nel: ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της διάταξης
ΣΗΘΥΑ
επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘΔ) φυσικού αερίου, ο
οποίος ορίζεται σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας
όπως αυτά καταγράφονται από τον αντίστοιχο Διαχειριστή.
Η τιµή του ΣΡ δεν µπορεί να είναι µικρότερη της µονάδας και
καθορίζεται ανά περίπτωση µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατόπιν γνώµης της
ΡΑΕ. Η γνώµη αυτή της ΡΑΕ πρέπει να λαµβάνει υπόψη και την
ονοµαστική ισχύ του σταθµού, κατά τρόπο που η προσδιοριζόµενη τιµή να βαίνει εν γένει µειούµενη µε την αύξηση της ισχύος.
Οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν µόνο για σταθµούς Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή το Δίκτυο, το οποίο µπορεί να ανέλθει
µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης, από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση. Ειδικά
στην περίπτωση του υφιστάµενου σταθµού κυριότητας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ, στη νήσο
Ρεβυθούσα, οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν για το σύνολο του πλεονάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ως ΣΗΘΥΑ και
διατίθεται στο Σύστηµα ή το Δίκτυο, σε ετήσια βάση.
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως ΣΗΘΥΑ πραγµατοποιείται ανά µήνα µε βάση
την αντίστοιχη Μ.Τ.Φ.Α. του προηγούµενου µήνα.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309)
προστίθεται νέα περίπτωση ιστ’ ως εξής:
«ιστ. Τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας».
Άρθρο 198
Ρυθµίσεις για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση
1. Στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του ν. 3848/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι υποψήφιοι επιθυµούν να µοριοδοτηθούν για τη γνώση
ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, µε προσκόµιση πτυχίου
ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου
επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας της
αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συµβούλους κλάδων
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου
αρµόδια συµβούλια αποτελούνται και από τα µέλη των
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, και από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι εξεταζόµενοι βαθµολογούνται µε
δεκάβαθµη κλίµακα και ο τελικός τους βαθµός είναι ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που βαθµολογούνται µε βαθµό µικρότερο του πέντε (5) δεν µοριοδοτούνται

για τη γνώση της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη
γλώσσα ορίζονται για τους µεν υποψήφιους σχολικούς συµβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τα δε άλλα
στελέχη της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε απόφαση του οργάνου
που είναι αρµόδιο για την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010 τροποποιείται ως εξής:
«13. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών
σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όµως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.,
εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσµίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συµβούλων
µε απόφαση του οικείου συµβουλίου επιλογής.»
Άρθρο 199
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε την
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της, στις 28-72011 αποφάσισε τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου σε
τρεις συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω ότι µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Σπύρος Χαλβατζής ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση
του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης ενηµερώνει
τον Πρόεδρο της Βουλής ότι στο παρόν σχέδιο νόµου ορίζεται
ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης και ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι για τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο
Παπαδηµούλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί ποίου θέµατος; Επί
της διαδικασίας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και όχι µόνο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρ’ ότι τα επί της διαδικασίας τα είπαµε και στη Διάσκεψη, θέλετε να ακουστείτε για
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λίγο.
Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά που θα θέσω, δεν έχουν
σχέση απολύτως µε τη Διάσκεψη.
Το θέµα, το πελώριο, που ανακύπτει είναι ότι την Παρασκευή
κατατέθηκαν τελικά άλλα τρία πολυνοµοσχέδια -«σκούπες»- τα
οποία προστίθενται σε ένα νοµοσχέδιο τέρας, πολυνοµοσχέδιο,
τα οποία είναι αδύνατον κανείς να παρακολουθήσει και είναι αδύνατον να συµπυκνώσει σε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο.
Αυτά τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτα. Θα καλέσω τον Υπουργό Οικονοµικών –δεν ξέρω τι συµφωνίες έχει
κάνει µε την τρόικα και τι προθεσµίες, αλλά δεν είναι δυνατόν να
υποβαθµίζεται µέχρι ακυρώσεως η Ελληνική Βουλή- να αποσύρει
αυτές τις τροπολογίες και να τις φέρει µε κανονική διαδικασία
µία προς µία, γιατί κάθε µία από αυτές είναι και ένα νοµοσχέδιο.
Και σε κάθε περίπτωση, είναι αδύνατον νοµίζω σε τρεις συνεδριάσεις να µπορέσει κανείς να αναπτύξει στοιχειωδώς θέσεις
επί όλων αυτών. Μόνο οι τροπολογίες αυτές, αν συζητηθούν χωριστά, θέλουν δύο συνεδριάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα υπάρξει ανοχή χρόνου. Έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως οι
τροπολογίες από τον Υπουργό Οικονοµικών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονοµικών έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Λαφαζάνης
επειδή δεν είναι µέλος ίσως της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων ή αν είναι, δεν ήταν παρών στις σχετικές συνεδριάσεις ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ήµουν παρών και τις παρακολούθησα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): … δεν παρακολούθησε τις αλλεπάλληλες δηλώσεις µου πως η Κυβέρνηση θα καταθέσει αυτές
τις δύο τροπολογίες.
Η συζήτηση του νοµοσχεδίου, η επεξεργασία του νοµοσχεδίου
στην αρµόδια διαρκή επιτροπή έγινε µε δεδοµένο ότι θα προστεθούν στη συζήτηση στην Ολοµέλεια, αυτές οι δύο τροπολογίες.
Είχατε προειδοποιηθεί εγκαίρως. Λειτουργήσαµε µε απόλυτη
διαφάνεια και ως εκ τούτου, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί υπάρχει
αυτή η όψιµη διαµαρτυρία, ειδικά από εσάς.
Υπάρχουν θέµατα, λοιπόν, τα οποία πρέπει να εµφανιστούν ως
ψηφισθέντα πριν από την επίσκεψη των εκπροσώπων των τριών
θεσµικών µας εταίρων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στις 20 Αυγούστου. Δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστούν
οι διατάξεις αυτές µετά την επάνοδο της Βουλής από τη σύντοµη διακοπή των συνεδριάσεων που θα κάνει.
Έτσι έχουν τα πράγµατα. Πρέπει να ψηφιστούν οι διατάξεις
αυτές, µε αφορµή και εντός του παρόντος νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας και Βουλευτής Β’ Πειραιώς, κ. Δηµήτριος Λιντζέρης.
Ορίστε, κ. Λιντζέρη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να εισηγούµαι σήµερα στην Ολοµέλεια ένα µεγάλο και σύνθετο πολυνοµοσχέδιο,
στο οποίο προστέθηκαν και πολλές, µεγάλου εύρους τροπολογίες.
Όλα αυτά, βέβαια, έχουν µια ενιαία βάση, µια ενιαία αρχή.
Υπαγορεύονται από τη συγκεκριµένη ανάγκη –αυτή που αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό, µόλις τώρα- της εµπρόθεσµης
και αξιόπιστης εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
Δηµοσιονοµικής Αναπροσαρµογής.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αποτελεί στην ουσία
εφαρµοστικό νόµο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, που
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ψηφίστηκε στη Βουλή.
Για να δανειστώ ένα όρο από το σκάκι, µετά το µεσοπρόθεσµο
είναι µια κίνηση forcé. Είχε δίκιο βέβαια, ο Υπουργός, όταν φεύγοντας από το Υπουργείο Άµυνας και ερχόµενος στο Υπουργείο
Οικονοµικών είπε: «Φεύγω από την άµυνα και έρχοµαι στον πόλεµο».
Για να χρησιµοποιήσω, λοιπόν και εγώ πολεµικούς όρους το
πολυνοµοσχέδιο αυτό και οι τροπολογίες, στην ουσία, αποτελούν ριπές ρυθµίσεων, που αφορούν όχι µόνο το Υπουργείο Οικονοµίας, αλλά και πολλά ακόµα. Αυτές οι ριπές συζητήθηκαν σε
δύο αναγνώσεις στην επιτροπή, προστέθηκαν οι τροπολογίες και
σήµερα εισέρχονται προς συζήτηση στο Σώµα.
Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός, µέχρι την τελική ψήφιση του
νόµου είναι πρόθυµος να ενσωµατώσει εποικοδοµητικές παρατηρήσεις των Βουλευτών. Το έκανε άλλωστε και στην πρώτη και
στη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή.
Ελπίζω, κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση που ξεκινά, να γίνει
ένας ουσιαστικός διάλογος, ώστε το αποτέλεσµα να είναι το καλύτερο δυνατό. Ελπίζω, να µην επικρατήσει αυτό, που συνήθως
συµβαίνει, ιδιαίτερα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, να γίνονται δηλαδή µονόλογοι πατριωτικού κοµµατισµού, που δεν
αποβλέπουν στη βελτίωση του νόµου, αλλά αποκλειστικά στην
προβολή του κοµµατικού της λόγου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε Λιντζέρη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Αποτελεί κοινό τόπο ότι η χώρα
µας βρίσκεται στην καρδιά µιας µεγάλης δίνης, αδυνατεί, τουλάχιστον δηµοσιονοµικά να κάνει τις δικές της επιλογές. Είναι
υποχρεωµένη να υιοθετεί ένα πλαίσιο πολιτικής που θα συµφωνείται και µε τους εταίρους, προκειµένου σε πρώτη φάση να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και στη συνέχεια µε άλλες πολιτικές,
να καταφέρει να καταρτίσει και να υλοποιήσει ένα εθνικό σχέδιο
για το µέλλον της χώρας.
Πριν µερικές µέρες στις 21 Ιουλίου στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής, ελήφθη µια ιστορική απόφαση, που αφορά τη
βιωσιµότητα του ελληνικού δηµόσιου χρέους. Η απόφαση αυτή
δεν αφορά µόνο την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης
της Ελλάδας, αλλά αφορά την Ευρωζώνη στο σύνολο της. Και
είναι πολύ σηµαντική αυτή η διάσταση που έδωσε ο ίδιος ο
Τρισέ, όταν χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση ως µέρος της
κοινής ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής.
Πράγµατι, η επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής του ελληνικού χρέους και η σηµαντική µείωση του κόστους αποπληρωµής, ιδιαίτερα η µείωση των επιτοκίων, πραγµατοποιήθηκαν στα
πλαίσια µιας ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής, που αποτελούσε το µεγάλο ζητούµενο της οικονοµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα µετά την κρίση του 2008.
Τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής θα πρέπει να τις κατανοήσουµε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο: δηλαδή, στο πλαίσιο
άσκησης συντονισµένης νοµισµατικής πολιτικής.
Αυτό έχει, κυρίες και κύριοι, µεγάλη σηµασία γιατί δείχνει την
αποφασιστικότητα της Ευρωζώνης σχετικά µε τη συνοχή και τη
διάθεση να καταπολεµηθούν οι συνέπειες της κρίσης µε την αναδιάταξη των πόρων του ΕΣΠΑ, αυτό που έγινε δηλαδή γνωστό
ως «νέο σχέδιο Μάρσαλ».
Τέτοια µέτρα διαρθρωτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και
νοµισµατικής πολιτικής για πρώτη φορά χρησιµοποιούνται συντονισµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεθούν οι οικονοµίες των χωρών που έχουν πρόβληµα στο έλλειµµα και στο
χρέος, σε µία αναπτυξιακή τροχιά. Το ζήτηµα της ανάπτυξης τίθεται σήµερα επί τάπητος, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά και για
άλλες χώρες µε όµοια προβλήµατα, όπως αυτές της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας κ.λπ..
Η επιµήκυνση του χρονικού ορίζοντα αποπληρωµής του χρέους, σε συνδυασµό µε τη µείωση των επιτοκίων σηµαίνει για τη
χώρα µας εξοικονόµηση πόρων της τάξης των 20 εκατοµµυρίων
ευρώ, ίσως και περισσότερα. Αυτή η εξοικονόµηση σε συνδυασµό µε αυτό που λέγεται «σχέδιο Μάρσαλ», µπορεί να θέσει ξανά
την οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης.
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Όµως θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει απόλυτα σαφές ότι το ξεπέρασµα της κρίσης ή θα γίνει από εµάς εννοώ πολιτικές δυνάµεις, παραγωγικές τάξεις, πνευµατική
ηγεσία, λαό- ή δεν θα συµβεί. Οι λύσεις ή θα δοθούν από εµάς,
µε την έννοια που προείπα ή δεν θα υπάρξουν. Γι’ αυτό είµαστε
υποχρεωµένοι να εργαστούµε, να αξιοποιήσουµε τα θετικά του
µηχανισµού στήριξης και να ελαχιστοποιήσουµε ή και να ακυρώσουµε τα όποια αρνητικά, να δώσουµε ουσιαστικές απαντήσεις
µε συνέπεια, σε ένα κλίµα εθνικής συνεννόησης και γιατί όχι εθνικής συστράτευσης.
Για να έχει θετικά αποτελέσµατα και διάρκεια για τη χώρα µας
η πρόσφατη απόφαση, πρέπει να συνδυαστεί µε γενναία µέτρα,
που θα ληφθούν και θα υλοποιηθούν από εµάς. Μέτρα στον
τοµέα της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και των αποκρατικοποιήσεων, στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, στη µείωση των δαπανών, στη βελτίωση της
φοροσυλλεκτικής ικανότητας, στο ξεπέρασµα του τέρατος της
γραφειοκρατίας, στο ξεµπλοκάρισµα των ιδιωτικών επενδύσεων
που λιµνάζουν, µε τη δηµιουργία αποκεντρωµένων ανά περιφέρεια αποφασιστικών δοµών, που θα διευκολύνουν τις αναπτυξιακές διαδικασίες και πολλά άλλα. Αυτά και πολλά άλλα ζητήµατα
έρχεται να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι, ο δρόµος για την έξοδο από την κρίση είναι
µακρύς και δύσκολος. Χρειάζονται νοµοθετικές παρεµβάσεις
από εµάς, εδώ στη Βουλή, κυρίως όµως χρειάζεται υλοποίηση
αυτών των αποφάσεων, χρειάζεται έλεγχος για την πορεία εφαρµογής αυτών των αποφάσεων. Με άλλα λόγια, χρειάζεται θεµελιακή αναδιάρθρωση των δηµοσίων οικονοµικών υπηρεσιών και
ορθολογική µείωση του κράτους και βέβαια, έξοδος από τη µεγάλη ύφεση που συρρικνώνει την ελληνική οικονοµία. Αυτό σηµαίνει παραγωγή νέου πλούτου, γιατί χωρίς αυτό δεν µπορεί να
λυθεί κανένα από τα βασικά µακροοικονοµικά προβλήµατα, που
µας έχουν φέρει στο χείλος της αβύσσου.
Λύσεις σε όλα τα πιο πάνω επιχειρεί να δώσει το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Κι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, προκειµένου η Ελλάδα να βρει τη δηµοσιονοµική
της ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, πρέπει ως πρώτο στόχο να κατακτήσει το πλεονέκτηµα των πρωτογενών πλεονεκτηµάτων από
το επόµενο έτος. Πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους και στους πιστωτές. Πρέπει να δείξει συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα συµπεφωνηµένα.
Και οφείλω να επαναλάβω κάτι που κατ’ επανάληψη έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Βενιζέλος, ότι κάθε πράξη συνέπειας
έναντι των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, ενισχύουν τη
διαπραγµατευτική θέση της χώρας. Και αυτό λειτουργεί ευεργετικά για τον κάθε Έλληνα πολίτη, του οποίου το προσωπικό βιοτικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνυφασµένο µε το επίπεδο της
ελληνικής οικονοµίας, του Έλληνα πολίτη που σήµερα βλέπει το
µηνιαίο του εισόδηµα να ελαττώνεται και τον προγραµµατισµό
της ζωής του να ανατρέπεται, του Έλληνα πολίτη που απαιτεί
ένα τέλος στις θυσίες του και στον οποίο οφείλουµε να δείξουµε
ένα φως στο βάθος του τούνελ.
Κυρίες και κύριοι, βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης. Στοχεύει στη µείωση των
δηµοσίων δαπανών, στη βελτίωση της άσκησης της οικονοµικής
πολιτικής, στην είσοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά και
στον προσανατολισµό των επενδύσεων σε τοµείς που έχουµε
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως ο τουρισµός.
Στο τρίτο µέρος επιδιώκεται η ρύθµιση της αγοράς και εποπτείας των τυχερών παιγνίων. Υπάρχουν ακόµα και πολλές άλλες
ρυθµίσεις -θα µας δοθεί η δυνατότητα να τις πούµε- που αφορούν τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, τον εξορθολογισµό των διαδικασιών περαίωσης, την αντιµετώπιση
εκκρεµών συνταξιοδοτικών, φορολογικών και τελωνειακών ζητηµάτων και θεµάτων που αφορούν τη διοικητική οργάνωση του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Η λογική του νοµοσχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει
να τακτοποιηθούν µε τον κοινωνικά δικαιότερο και οικονοµικά
αποτελεσµατικότερο τρόπο τα προβλήµατα της δηµοσιονοµικής
κρίσης και ταυτόχρονα να δοθεί σαφές µήνυµα στον ιδιωτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοµέα, σχετικά µε τις επενδύσεις και το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό πρότυπο, που αν ακολουθηθεί θα έχει σηµαντική απόδοση.
Γιατί αναµφίβολα, κυρίες και κύριοι, µόνο µε επενδύσεις και ανάπτυξη θα µπορέσει να καταστεί διαχειρίσιµο και το έλλειµµα και
το χρέος.
Όµως για να γίνει αυτό, πρέπει σήµερα να περισταλούν οι δαπάνες και να αυξηθούν τα δηµοσιονοµικά, έσοδα µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά ορθολογικό και αποτελεσµατικό, από
τη σκοπιά της οικονοµικής πολιτικής.
Στο βαθµό που όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του πρώτου
εξαµήνου του Υπουργείου Οικονοµικών, υπάρχει υπέρβαση στις
δαπάνες και υστέρηση στα έσοδα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος
από το να θέσουµε τα θεµέλια για να λειτουργεί ο δηµόσιος τοµέας στη βάση του ελάχιστου κόστους. Η περιστολή των δαπανών αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τις νέες αρχές που
φέρνει το νοµοσχέδιο για τη στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων
και ειδικά του ΟΠΑΔ και του ΙΚΑ. Μπορεί δηλαδή να γίνει, χωρίς
καµµία υποχώρηση του κοινωνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι, παρ’ ότι θα µας δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουµε αναλυτικά για τα επιµέρους κεφάλαια και άρθρα του
νοµοσχεδίου, οφείλω να κάνω κατ’ αρχάς κάποιες αναφορές στο
τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, όσον αφορά τη ρύθµιση της αγοράς και της εποπτείας των τυχερών παιγνίων.
Πρώτον, να τονίσω ότι υπάρχουν πολλές και ουσιώδεις διαφορές και βελτιώσεις από το νοµοσχέδιο, που είδε το φως της δηµοσιότητας και διαβούλευσης στις αρχές του έτους. Και
δεύτερον, ότι ο Υπουργός έκανε δεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις µας, αποδεικνύοντας την πρόθεσή του να αντιµετωπίσει
µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις πολλές επιµέρους πτυχές του
δύσκολου αυτού θέµατος.
Η ελληνική πολιτεία, όσον αφορά την αγορά των τυχερών παιχνιδιών, ακολούθησε µέχρι σήµερα πολιτική περιοριστικού παιχνιδιού, στηριζόµενη στην αποκλειστική παραχώρηση των
τυχερών παιγνίων σε συγκεκριµένους παρόχους, όπως τον
ΟΠΑΠ, τον ΟΔΙΕ, τα κρατικά λαχεία και το καζίνο και σε ένα εξίσου περιορισµένο δίκτυο αποκλειστικών σηµείων πώλησης.
Με τον τρόπο αυτό τα τυχερά παίγνια διεξάγονται µόνο από
νόµιµους και ελεγχόµενους παρόχους, σε αποκλειστικούς χώρους. Αυτό τελεί σε απόλυτη εναρµόνιση µε το νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως µε τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του προϊόντος.
Η γενική κατεύθυνση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης στηρίζεται στη θέσπιση και αποτελεσµατική λειτουργία µηχανισµού
αυστηρού ελέγχου των παρόχων των τυχερών παιχνιδιών. Οι
αρχές αυτές τηρούνται απαρέγκλιτα στο παρόν νοµοσχέδιο,
όπως επίσης και η υπεράσπιση του µονοπωλίου του ΟΠΑΠ, που
είναι σύµφωνος µε το Κοινοτικό Δίκαιο, αφού αποσκοπεί στην
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δηµόσιας τάξης
και των καταναλωτών.
Όµως, πέραν των νοµίµων πόλων των τυχερών παιχνιδιών, στη
χώρα µας ο παράνοµος τζόγος καλά κρατεί. Υπάρχουν αναλύσεις, που λαµβάνουν υπ’ όψιν µόνο τα επίσηµα στοιχεία, τα οποία
δείχνουν ότι οι Έλληνες ποντάρουν πάνω από το 8% του ΑΕΠ,
περίπου 13.000.000.000 ευρώ, στη θεά τύχη. Σε αυτόν τον παράνοµο τζόγο συµβάλλει και η καινούργια τεχνολογία µε το διαδίκτυο και το στοιχηµατισµό σε αυτό. Σύµφωνα µε την έκθεση
του Υπουργείου Οικονοµικών ο παράνοµος τζόγος στην Ελλάδα,
παιγνιοµηχανές και διαδίκτυο, ανέρχεται σε 4.000.000.000 ετησίως.
Το ελληνικό κράτος αδυνατεί να ελέγξει τον παράνοµο τζόγο.
Μάλιστα, υπάρχουν και διαφηµίσεις στους δρόµους και τις εφηµερίδες παράνοµου στοιχηµατισµού. Για όλα αυτά σίγουρα κάτι
έπρεπε να γίνει, να υπάρξει δηλαδή ρύθµιση στην αγορά και εποπτεία στα τυχερά παιχνίδια και παράλληλα να ενισχυθούν οι µηχανισµοί του κράτους, που θα µπορούν να πατάξουν τις
παράνοµες δράσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα µόλις λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε περισσότερη
ανοχή, αν χρειάζεστε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Το θέµα αναµφίβολα είναι δύσκολο. Η λύση που προωθείται
µέσω του νοµοσχεδίου είναι τέτοια που δεν αλλοιώνει τη λειτουργία, τη νοοτροπία και το ήθος της κοινωνίας, προσφέρει διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο, συµµορφώνεται απολύτως στη
νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζει δηµοσιονοµικό όφελος και όφελος σε σχέση µε το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων, ενισχύει την αξία του ΟΠΑΠ,
εξασφαλίζει τον έλεγχο του δηµοσίου και της Βουλής στο ελεγχόµενο πλέον άνοιγµα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών. Με
τον τρόπο αυτό -θα πω επιγραµµατικά κλείνοντας- επιτυγχάνεται
συγχρόνως το µάξιµουµ των εσόδων υπέρ του δηµοσίου χρέους
από τον ΟΠΑΠ και το µίνιµουµ των κοινωνικών, ηθικών και παιδαγωγικών συνεπειών που ούτως ή άλλως ενυπάρχουν µέσα
στον τζόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µας δοθεί η δυνατότητα να
τα πούµε περαιτέρω στα επιµέρους ζητήµατα και για τις τροπολογίες. Το µόνο που έχω να πω είναι ότι η ρύθµιση µέσω αυτού
του νοµοσχεδίου, πέραν από τα µίνιµουµ και µάξιµουµ που προηγούµενα ανέφερα, έρχεται να δώσει συγκεκριµένες και βέλτιστες απαντήσεις στην ανάγκη του Υπουργείου Οικονοµικών να
παρουσιάσει συγκεκριµένα έσοδα, που προέρχονται από αποκρατικοποιήσεις ή από αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας µε συγκεκριµένα νούµερα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Έτσι, λοιπόν, και µόνο µε την παραχώρηση του συνόλου των
παιγνιοµηχανών στον ΟΠΑΠ αναµένεται να έχει εισπράξεις το
ελληνικό δηµόσιο της τάξης των 500.000.000 ευρώ, χωρίς να διακυβεύεται το µονοπώλιό του ούτε ο κοινωνικός χαρακτήρας του
οργανισµού, αλλά και, βεβαίως, χωρίς να πουληθεί. Παράλληλα,
µε άλλες δράσεις που η πολιτική του Υπουργείου έχει ξεκινήσει,
όπως είναι αυτή της επέκτασης της σύµβασης του ελληνικού δηµοσίου µε τον ΟΠΑΠ, αναµένεται να εξασφαλίσει πάνω από
400.000.000 ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει
ότι και τον τρόπο έχει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ελληνική περιουσία και να κάνει επιλογές στην κατεύθυνση στήριξης του δηµοσίου συµφέροντος.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλώ να υπερψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει ζητήσει το λόγο.
Παρακαλώ περί τίνος πρόκειται;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας να θέσω ένα θέµα
αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο
100 του Κανονισµού της Βουλής, τόσο για τη δοµή του νοµοσχεδίου που περιέχει συνταξιοδοτικές διατάξεις και άλλες άσχετες
διατάξεις κατά παράβαση του άρθρου 73 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος, όσο και επιµέρους άρθρα όπως το άρθρο 5 για
την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και το άρθρο 9Α για
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Γι’ αυτούς όλους τους λόγους θα θέσουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας και εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας θα µιλήσει ο
κ. Παυλόπουλος.
Όµως θέλω να θέσω και ένα άλλο θέµα. Αναφέρθηκε ο κ. Λαφαζάνης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, αφού θέτετε θέµα αντισυνταγµατικότητας, πρέπει να διακόψουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ολοκλήρωσα ακόµη.
Είπα για τον κ. Παυλόπουλο, αλλά δεν ολοκλήρωσα το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά όχι άλλο θέµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια φράση µόνο. Ο κ. Βε-
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νιζέλος, ο αρµόδιος Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ξεπέρασε και το δικό του πληθωρικό εαυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατέθεσε ένα νοµοσχέδιο
εκατό εξήντα σελίδων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν µπορούµε έτσι,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, δεν µπορούµε να παραβιάζουµε τον Κανονισµό. Θέτετε θέµα αντισυνταγµατικότητας και οφείλω να διακόψω τη διαδικασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας µια φράση µόνο θέλω να πω, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Είµαι υποχρεωµένος να ενεργοποιήσω το άρθρο 100.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια φράση και θα ολοκληρώσω. Κατέθεσε ένα νοµοσχέδιο µε εκατόν εξήντα σελίδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα τα πείτε µετά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …και κατέθεσε διακόσιες
σελίδες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι δυνατόν να συζητούµε τέτοια νοµοσχέδια; Είναι δυνατόν να καταργείται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προβάλει αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα παρακαλέσω, κύριε
Πρόεδρε, και εσείς ως πρώτος Αντιπρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …αλλά και ο Πρόεδρος
της Βουλής να µεριµνήσουν ούτως ώστε να µην υπάρχει τέτοιου
είδους αταξία, η οποία συνεχώς έρχεται και επανέρχεται κυρίως
από το Υπουργείο των Οικονοµικών, όχι µόνο από τον κ. Βενιζέλο
αλλά και από τον προκάτοχό του κ. Παπακωνσταντίνου. Αυτό δεν
µπορεί να συνεχιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκ τούτου…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν η Κυβέρνηση δεν µπορεί να προετοιµαστεί αλλιώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
παρακαλώ µη µε υποχρεώνετε να…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν µπορεί η Βουλή να νοµοθετεί µε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κάθε φορά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ετέθη θέµα αντισυνταγµατικότητας από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ενεργοποιηθεί το
άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής και θα αποφανθεί η
Βουλή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής.
Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, που ορίστηκε ήδη, εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιλέγων που από πλευράς του ΠΑΣΟΚ
θα είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι Υπουργοί. Ο καθένας
έχει πέντε λεπτά της ώρας.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος Βουλευτής Α’ Αθηνών ως λέγων
έχει το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι αρκετά τα θέµατα αντισυνταγµατικότητας, δίχως να κάνω κατάχρηση του χρόνου, δείξτε παρακαλώ µια µικρή ανοχή. Θα δείτε ότι είναι πολλά και σηµαντικά τα
θέµατα αντισυνταγµατικότητας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Να τηρηθεί ο χρόνος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω δει, κύριε Γείτονα, πολλές
παραβιάσεις του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παυλόπουλε,
τώρα χάνουµε χρόνο. Ορθώς το θέτει ο κ. Γείτονας. Παρακαλώ
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να σεβαστούµε τους χρόνους µε µικρή ανοχή. Παρακαλώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως φαίνεται και από την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου παρουσιάζει σηµαντικότατα θέµατα συνταγµατικότητας. Επειδή αφορά
και πολύ σοβαρά ζητήµατα, επιτρέψτε µου να θέσω ορισµένα
από αυτά, εκείνα τουλάχιστον που κατά τη γνώµη µας θεωρούµε
περισσότερο κρίσιµα. Άλλωστε στη συζήτηση επί των άρθρων
θα συζητηθούν και άλλα.
Το πρώτο και το σηµαντικότερο θέµα αφορά τις διατάξεις 1
έως 4 του σχεδίου νόµου, δηλαδή τις διατάξεις που είναι αµιγώς
συνταξιοδοτικές. Έρχονται προς συζήτηση κατά παράβαση του
άρθρου 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι τα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια είναι αµιγή. Δεν επιτρέπεται σε νοµοσχέδια τα οποία
αφορούν άλλα ζητήµατα να συµπεριλαµβάνουν συνταξιοδοτικές
διατάξεις. Και δεν θα το θέταµε αυτό το θέµα τυπικής συνταγµατικότητας, εξωτερικής συνταγµατικότητας για να το πω έτσι,
εάν δεν είχαµε το γεγονός ότι είναι η µόνη διάταξη του Συντάγµατος που προβλέπει ακυρότητα στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή
οι διατάξεις αυτές θα ακυρωθούν από το αρµόδιο δικαστήριο.
Και είναι κρίµα γιατί είναι διατάξεις που και εµείς θα µπορούσαµε
να ψηφίσουµε. Έτσι όµως όπως έρχονται θα ακυρωθούν. Και
αυτό γιατί; Ορίζει το Σύνταγµα όσα είπα. Πώς έχει εφαρµοσθεί
η σχετική διάταξη µέχρι σήµερα; Η διάταξη αυτή έχει εφαρµοσθεί ως εξής: Ή είχαµε συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια χωρίς ούτε
µια διάταξη πέρα από αυτά ή είχαµε συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια
µε κάποιες συναφείς διατάξεις στο τέλος, ή είχαµε όπως συνέβη
µε το ν. 2084/1992, ένα νοµοσχέδιο το οποίο ήταν υπό την ευρεία
του έννοια συνταξιοδοτικό, γιατί είχε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέµατα, όµως µε την έννοια της απονοµής σύνταξης δια
της ασφαλιστικής οδού. Τέτοιο φαινόµενο νοµοσχέδιου το οποίο
να µην έχει καµµία σχέση µε το κεντρικό αντικείµενο που αφορά
τα συνταξιοδοτικά, δεν είχαµε ποτέ.
Δεν πρόκειται περί συνταξιοδοτικού νόµου, πρόκειται περί
νόµου-φρουτιέρας ή, για να χρησιµοποιήσω τη ρωµαϊκή έκφραση, περί «lex satura», όπου είναι οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις, όπως «φρουτάκια», τυχερά παιχνίδια, δηλαδή, ή διατάξεις
που αφορούν ζητήµατα σχετικά µε τον τουρισµό, αλλά και δύο
τεράστιες τροπολογίες. Φθάσαµε, όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης
προηγουµένως, το νοµοσχέδιο να αποτελεί την τροπολογία των
τροπολογιών που έρχονται και όλο αυτό το συνονθύλευµα περιέχει τέσσερις συνταξιοδοτικές διατάξεις!
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι πρόκειται περί ακυρότητας, για την
οποία δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία. Το ότι είναι άσχετες, φαίνεται από το εξής. Κύριε Υπουργέ, όταν πρωτοφέρατε το νοµοσχέδιο, ο τίτλος του ήταν: «Διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών»
κ.λπ.. Από την επιτροπή, επειδή σας ετέθη το θέµα, προτάξατε
αυτό που αφορά τα συνταξιοδοτικά θέµατα σαν πρώτο κεφάλαιο
και από πίσω σέρνονταν όλα τα υπόλοιπα άρθρα. Πιστεύετε ότι,
επειδή βάλατε τα τέσσερα πρώτα άρθρα προµετωπίδα, «βαφτίζετε» ως «συνταξιοδοτικό» το νοµοσχέδιο για όλα τα υπόλοιπα;
Τόσες διατάξεις; Είναι κατάφωρη η αντισυνταγµατικότητα. Επιτρέψτε µου να πω ότι εδώ ισχύει το «άλλαξε ο Μανωλιός και
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» και εσείς συµπεριφέρεστε ως Φραγκισκανός µοναχός, ο οποίος κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή βαφτίζει το κρέας ψάρι για να µην αµαρτάνει. Όµως, η συνταγµατική αµαρτία είναι εδώ, δεδοµένη συνταγµατική αµαρτία και
δεν νοµίζω ότι στο σηµείο αυτό µπορεί να υπάρχει αντίλογος.
Ξέρω ότι θα µου επικαλεστείτε προηγούµενα, την άποψη του
κ. Παραρά ότι µπορεί ένα νοµοσχέδιο να περιέχει και άλλες διατάξεις κ.λπ.. Τέτοιου είδους νόµο, ο οποίος να µην έχει καµία
σχέση µε το συνταξιοδοτικό αντικείµενο, αλλά να παρεισφρέουν
τέσσερις διατάξεις ανάµεσα σε τόσες άλλες δεν έχουµε ξαναδεί!
Είναι κρίµα! Σας είπα ότι θα µπορούσατε να το φέρετε το Σεπτέµβριο ή και µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι κρίµα,
αλλά το θέτω γιατί υπάρχει θέµα ακυρότητας.
Τέλος, υπάρχουν και άλλα θέµατα συνταγµατικότητας, τα
οποία εντοπίζονται στα εξής: Θα τα αναφέρω κατ’ ανάγκη λακωνικά, γιατί δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά.
Πρώτον, άρθρο 18 παράγραφος 8. Στο άρθρο 18 παράγραφος
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8 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν προσωπικά δεδοµένα φορολογουµένων. Ορθώς επισηµαίνει η έκθεση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου της Βουλής ότι εκεί τίθεται ένα µείζον ζήτηµα,
επειδή δεν υπάρχουν εγγυήσεις από εκείνους που παίρνουν τα
προσωπικά δεδοµένα του φορολογουµένου, που είναι οι αποδέκτες, ως προς τη µη επεξεργασία, όταν πρόκειται για προστατευόµενα προσωπικά δεδοµένα. Άρα, έχουµε παραβίαση εν
δυνάµει του άρθρου 9Α του Συντάγµατος.
Δεύτερον, άρθρο 18 παράγραφος 9. Εκεί έχουµε παραβίαση
του άρθρου 43 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του Συντάγµατος. Γιατί,
κύριοι συνάδελφοι; Έχουµε µια διάταξη, η οποία ορίζει ότι είναι
δυνατόν ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες
ή κοινοπραξίες να µπορούν να κάνουν έλεγχο ως προς τον εντοπισµό στοιχείων των φορολογουµένων. Και λέει ότι µε υπουργική
απόφαση, είναι δυνατόν να ρυθµίζονται όλα αυτά τα θέµατα.
Είναι ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα αυτό, όπως ορίζει το άρθρο 43 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του Συντάγµατος; Θα
πρέπει εδώ να σκεφθούµε ότι δεν είναι ένα τέτοιο θέµα, άρα
χρειάζεται εξουσιοδότηση για διάταγµα. Είναι κρίµα, ένα διάταγµα είναι. Μπορείτε να το βάλετε µε διάταγµα, για να µη διακινδυνεύετε την παραβίαση του άρθρου 43 παράγραφος 2
εδάφιο α’ του Συντάγµατος.
Τρίτον, στο άρθρο 21 υπάρχει παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, του άρθρου 106 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως έχει ερµηνευθεί από τη νοµολογία µας. Επισηµαίνω
εδώ την απόφαση 1465/2001 του Αρείου Πάγου και την απόφαση
Ανδρεάδης κατά Ελλάδος, της 9ης Δεκεµβρίου 2004, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Τι συµβαίνει εδώ; Στην περίπτωση αυτή επιτρέπουµε νοµοθετικά την
παρέµβαση στις συµβάσεις µισθώσεων που έχει συνάψει το δηµόσιο για ακίνητα. Δηλαδή τεκµαίρεται από το νόµο ότι έχουµε
µείωση της αξίας του µισθίου, άρα αυτόµατη µείωση της αξίας
του µισθώµατος κατά 20% και αδυναµία αναπροσαρµογής.
Εµείς είµαστε υπέρ αυτής της διάταξης, αλλά µε συνταγµατικό
τρόπο. Πράγµατι, πρέπει να µειωθούν, γιατί είναι εξοικονόµηση
µισθωµάτων εκ µέρους του δηµοσίου, για να µην πληρώνει το
δηµόσιο. Μην ξεχνάτε, όµως, ότι κατά τη νοµολογία που προανέφερα, υπάρχει µεγάλο ζήτηµα. Γιατί µε βάση την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων δεν µπορεί ο νοµοθέτης να παρέµβει
χωρίς και τη βούληση του άλλου µέρους και να τροποποιήσει τη
σύµβαση. Γιατί είναι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου, πέραν του ότι
πρόκειται για ένα προνόµιο υπέρ του δηµοσίου για συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου που δεν το έχουν οι άλλοι ιδιώτες και παραβιάζει και την αρχή της ισότητας.
Είναι σαφές, το επισηµαίνει η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής µε πληρότητα, ότι έχουµε αντισυνταγµατικότητα σε µια ρύθµιση που βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεννόησης µε τον αντισυµβαλλόµενο, βεβαίως µε ισχυρότερη θέση του δηµοσίου, ώστε να µην
είναι αυτόµατη αυτή η µείωση, γιατί έτσι παραβιάζει τις διατάξεις
του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 106 παράγραφος
2 του Συντάγµατος.
Τέλος, υπάρχει η παράβαση της αρχής της ισότητας και της
αναλογικότητας στο άρθρο 24 του σχεδίου νόµου. Γιατί; Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είναι για την επιδότηση ανέγερσης και αγοράς κατοικίας των
υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι υπηρετούν σε προβληµατικές περιοχές. Ίσχυε αυτή η ρύθµιση και την καταργεί ο νόµος. Την καταργεί, όµως, ακόµη και για εκείνους που έχουν αγοράσει τώρα
και δεν πρόλαβαν να έχουν την έγκριση, ενώ έχουν υποβάλει την
αίτηση και η έγκριση δεν έχει έρθει λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Και ερωτώ: Για εκείνους που έχουν καταθέσει την αίτηση και δεν πρόλαβε να εγκριθεί, αντιλαµβάνεσθε την
ανισότητα η οποία δηµιουργείται; Εµείς διαφωνούµε µε την κατάργηση του θεσµού γενικά. Όταν όµως καταργείται µε αυτόν
τον τρόπο, µε ένα τυχαίο χρονικό κριτήριο, αντιλαµβάνεσθε ότι
αυτό αποτελεί παράβαση της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας.
Εν κατακλείδι, κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία που φέρνετε
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για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις οργανισµών, δεν λέτε
τίποτα για τα θέµατα που αφορούν τις µετατάξεις. Προσέξτε τις
µετατάξεις που θα φέρετε και όλα αυτά τα ζητήµατα, όταν θα
έρθει η ώρα. Έχουµε το ν.3895/2010 που είχε φέρει ο κ. Ραγκούσης για τις πρώτες είκοσι επτά συγχωνεύσεις που κάνατε. Εκεί,
σε ό,τι αφορά τις µετατάξεις, υπήρχε εγγύηση για τις µετατάξεις
χωρίς απόλυση όλων των εργαζοµένων. Εάν φέρετε διατάξεις
για µετατάξεις που σηµαίνουν απολύσεις ή έστω και κολοβή εφεδρεία, να θυµάστε ότι θα έχουµε σε διάστηµα ενός χρόνου δύο
διαφορετικά καθεστώτα µετατάξεων για υπαλλήλους που βρίσκονται σε ίση µοίρα. Τούτο είναι παράβαση της αρχής της ισότητας. Άρα ό,τι ισχύει από πλευράς εγγυήσεων για τους
µετατασσοµένους µε το ν.3895/2010 πρέπει να ισχύσει και για
τις συγχωνεύσεις και µετατάξεις τις οποίες περιέχει η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο αντιλέγων Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος
Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν και πολλά σηµεία ο παριστάµενος κύριος Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως θα τα αναπτύξει, διότι είναι, όπως γνωρίζετε, και
έγκριτος συνταγµατολόγος, θέλω να επισηµάνω στον αγαπητό
συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Παυλόπουλο, ότι θα
ήταν καλό, όταν διατυπώνει αίτηση αντισυνταγµατικότητας, να
έχει διαβάσει την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Εάν την είχε διαβάσει, θα είχε δει µέσα ότι επισηµαίνει
σαφώς πως από τη στιγµή που το σχέδιο νόµου είχε αποσταλεί
εγκαίρως προς γνωµοδότηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µπορεί
µετά τη γνωµοδότηση να τίθενται στο τέλος του σχετικού συνταξιοδοτικού νοµοσχεδίου διατάξεις που αφορούν και άλλα θέµατα, όπως ακριβώς γίνεται και εδώ. Θα έπρεπε καλύτερα εµού
να ξέρει ο κύριος συνάδελφος ότι αυτό που λέει το Σύνταγµα,
είναι η διασφάλιση της αρµοδιότητας και της δικαιοδοσίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να γνωµοδοτεί προηγουµένως, πριν δηλαδή έρθει το σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή.
Πληρώθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Τύπος, διατυπώθηκε η γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχει απόλυτο δικαίωµα, από τη στιγµή που έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι και
νοµοσχέδιο που αφορά πολλά Υπουργεία, να τεθούν εν συνεχεία
των συνταξιοδοτικών διατάξεων και άλλες διατάξεις που αφορούν πραγµατικά µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν σήµερα τον
ελληνικό λαό. Εποµένως, δεν υπάρχει κανένα θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Όσο για τα δευτερεύοντα σηµεία που επεσήµανε ο κύριος συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, θα έπρεπε και εδώ να είχε διαβαστεί προσεκτικά η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Ουδαµού αναφέρει ότι υπάρχει θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Θετικές παρατηρήσεις κάνει, οι οποίες κάλλιστα µπορεί να ληφθούν υπ’ όψιν νοµοτεχνικά από τον κύριο Υπουργό σε σχέση
µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Εκείνο που θέλουµε να παρατηρήσουµε τόσο επί της τοποθέτησης του κ. Παυλόπουλου όσο και σε σχέση µε την προηγούµενη τοποθέτηση του κ. Κεφαλογιάννη, είναι ένα µείζον πολιτικό
ζήτηµα. Την ώρα που ο τόπος έχει ανάγκη, µετά την ιδιαίτερα
πετυχηµένη, σηµαντική, ιστορικής σηµασίας συµφωνία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε πριν από
µερικές ηµέρες, να τρέξει γρήγορα να λύσει ζητήµατα, να αντιµετωπίσει το θέµα των µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που
χρειάζεται ο τόπος, η Νέα Δηµοκρατία -φοβάµαι δυστυχώς και
άλλες δυνάµεις- κοιτάζουν να βάλουν συγκεκριµένα εµπόδια, να
εγείρουν τεχνητά εµπόδια σε αυτήν την προσπάθεια που κάνει ο
λαός µας -γιατί ο λαός µας την κάνει πραγµατικά σήµερα- προκειµένου να µπορέσει να αλλάξει την Ελλάδα, να εκπληρώσουµε
τις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει ως χώρα και να µπορέσουµε µε ψηλά το κεφάλι να προχωρήσουµε στην πορεία ανόρθωσής της. Δεν είναι δυνατόν κάθε λίγο και λιγάκι να εγείρονται
τεχνητά εµπόδια! Δεν είναι δυνατόν, ενώ γνωρίζουν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας -µε την ευθύνη της οποίας φτάσαµε
στην κατάσταση που φτάσαµε σήµερα- τις σχετικές επιστολές
του κ. Δούκα οι οποίες δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Φθάνει πλέον!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας πειράζει και το ξέρω, αλλά
αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αντί να δούµε, λοιπόν, πρακτικά
πώς θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε σε αυτά τα ζητήµατα,
πώς θα προχωρήσουµε µπροστά, πώς θα µπορέσουµε να είµαστε συνεπείς απόλυτα απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουµε
αναλάβει, πώς θα µπορέσουµε να οδηγήσουµε σε έξοδο την ελληνική κοινωνία και οικονοµία από το αδιέξοδο, κοιτάµε να δηµιουργήσουµε προβλήµατα, να παίξουµε µε καθυστέρηση, να
πετάξουµε τη µπάλα στην εξέδρα και να δηµιουργήσουµε προβλήµατα, που δυστυχώς είναι προβλήµατα σε βάρος του τόπου,
του λαού, της ελληνικής κοινωνίας.
Νοµίζω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι όχι µόνο πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας, αλλά απορρίπτουµε µε
τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, παρακαλώ, εσείς θέσατε αντισυνταγµατικότητα, ακούστε τον αντίλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και τους καλούµε επιτέλους να συναισθανθούν το µέγεθος της ευθύνης που δεν είναι µόνο ευθύνη
δική µας, είναι ευθύνη όλων των πτερύγων της Βουλής και η ευθύνη που έχουµε απέναντι στον ελληνικό λαό, για να µπορούν
να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές που ανέφερε και πριν ο εισηγητής µας ο κ. Λιντζέρης, να µπορούν να γίνουν τα πράγµατα
που πρέπει να προχωρήσουν, να µπορούν να πραγµατοποιηθούν
οι αλλαγές, να µπορούµε να κοιτάξουµε τους εταίρους µας µε
ψηλά το κεφάλι και να διεκδικήσουµε αυτό που µπορεί αυτή η
Ελλάδα, που µπορεί αυτός ο λαός να δικαιούται για ένα καλύτερο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, ποιος ζητάει το λόγο;
Ήδη ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Λαφαζάνης.
Ο κ. Παφίλης; Ναι.
Ο κ. Κεφαλογιάννης; Όχι. Εθέσατε τα θέµατα.
Ο κ. Παφίλης εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, να κοιτάξετε τους
εταίρους στο κεφάλι, το λαό δεν θα µπορείτε να κοιτάξετε στα
µάτια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κάνετε µεγάλο λάθος, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βγείτε να τον κοιτάξετε στα µάτια µε
αυτήν την πολιτική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Βγαίνουµε όλη την ώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εκεί κοιτάτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν περιµένουµε εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εκεί, στο µεγάλο κεφάλαιο, στις τράπεζες και προκαλείτε και από πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ας πάµε στην αντισυνταγµατικότητα, τα υπόλοιπα επί του νοµοσχεδίου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Παρακαλώ να ακούσουµε τον κ. Παφίλη. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να σεβαστούµε τον οµιλητή.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επιχειρηµατολογήσω αναλυτικά. Πράγµατι είναι µε µια έννοια αντισυνταγµατικό και αυτό το νοµοσχέδιο. Στη Βουλή, εγώ
τουλάχιστον δεν θυµάµαι ποτέ να έχει γίνει κάποτε δεκτή µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας είτε είναι η Νέα Δηµοκρατία στην
κυβέρνηση και κάνει το ΠΑΣΟΚ είτε είναι το ΠΑΣΟΚ και κάνει η
Νέα Δηµοκρατία. Δεν θυµάµαι ποτέ. Γιατί; Διότι το Σύνταγµα, µε
το οποίο εµείς διαφωνούµε, το ερµηνεύετε, όπως θέλετε κάθε
φορά, για να περάσετε ουσιαστικά την αντιλαϊκή πολιτική. Και το
Σύνταγµα έτσι είναι γραµµένο, για να δίνει τις δυνατότητες στην
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εκάστοτε κυβέρνηση και στην εκάστοτε πλειοψηφία να µπορεί
να λύνει δι’ εγέρσεως –έτσι γίνεται κάθε φορά και αν µας βλέπει
και κανένας εργαζόµενος να αντιληφθεί πώς λύνονται τα θέµατα
αντισυνταγµατικότητας- τα θέµατα και τελείωσε. Είναι συνταγµατικό, αποφασίζει η πλειοψηφία και τελειώνει.
Η ουσία για εµάς είναι ότι είναι βαθιά αντιλαϊκό, ότι εντάσσεται
στη γενικότερη επίθεση της Κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα και το πιο σηµαντικό είναι να
µπουν εµπόδια, όχι διαδικαστικά, για να µην πω θεατρικά, που
γίνονται πολλές φορές µέσα στη Βουλή, αλλά ουσιαστικά και ας
µην παραπονιέται και πολύ το ΠΑΣΟΚ για τα εµπόδια που του
βάζει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί τα εµπόδια είναι, ότι πάνω από τα
µισά νοµοσχέδια, στρατηγικά τα έχει ψηφίσει µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος το Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Διαδεχόµενος στο Βήµα τον κ. Παφίλη πρέπει να συµφωνήσω
µαζί του. Στην αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία έχουµε περίπλοκες διαδικασίες ερµηνείας του Συντάγµατος. Εκεί στη Σοβιετική Ένωση είχατε πιο απλούς τρόπους, πολύ γρήγορους,
κατευθείαν στα γκουλάγκ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καλοµελέτα και έρχεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φτου, φτου, φτου!
Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο την προσοχή σας. Εκπροσωπείτε
µια Κυβέρνηση που διά του συναδέλφου σας, λίαν επιτυχηµένου
τις τελευταίες ηµέρες, ως όλοι γνωρίζουµε, Υπουργού κ. Ραγκούση, έχει το παγκόσµιο ρεκόρ αντισυνταγµατικότητας. Ήµασταν σ’ αυτήν την Αίθουσα, όταν για το λεγόµενο λαθρονοµοσχέδιο κάναµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας εκ µέρους
του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, δυστυχώς µόνοι µας, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μαζί ήµασταν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνοι µας. Ψηφίζατε ότι
είναι συνταγµατικό. Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έκανε την εισήγηση, αν θυµάµαι καλά. Για να έρθει το Δ’ τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, κύριε Υπουργέ, και να βγάλει το
νοµοσχέδιο του κ. Ραγκούση, το νόµο πια δυστυχώς, αντισυνταγµατικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δεκαεπτά άρθρα.
Εδώ δηλαδή, εσείς και κάποιοι άλλοι µας λέγατε πόσο συνταγµατικός είναι ο νόµος και ήρθε το αρµόδιο δικαστήριο σε παγκόσµιο ρεκόρ αντισυνταγµατικότητας. Όχι σε ένα άρθρο, σε
δεκαεπτά, είπε ότι δεν ξέρετε να διαβάζετε.
Κύριε Υπουργέ, είστε ο ίδιος έγκριτος νοµικός και συνταγµατολόγος και αισθάνοµαι πάρα πολύ άσχηµα να πρέπει εγώ απέναντι σας να σας πω τα αυτονόητα. Εάν ανοίξει ο οποιοσδήποτε
Έλληνας πολίτης το Σύνταγµα στο άρθρο 73 παράγραφος 2 και
απλώς κάνει ανάγνωση τού τι γράφει το Σύνταγµα, ότι µε ποινή
ακυρότητας σε νοµοσχέδιο που δεν είναι αµιγές, µπαίνουν ασφαλιστικά θέµατα, καταλαβαίνει ότι αυτά τα άρθρα -αυτός ο νόµοςθα πέσουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Και βεβαίως η απάντηση στο γιατί το κάνετε, είναι προφανής, τη δώσατε ο ίδιος στην
έναρξη της συνεδριάσεως. Μας ανακοινώσατε, κύριε Υπουργέ,
ότι µέχρι τις 20 του µηνός που θα έρθει η τρόικα, πρέπει να τα
έχετε τελειώσει όλα. Να τα τελειώσετε, κύριε Υπουργέ, αλλά να
µην παραβιάζουµε και το Σύνταγµα. Να µη φτιάχνουµε νόµους
που θα πέσουν αύριο στα δικαστήρια. Είναι, λοιπόν, απολύτως
προφανές ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα υποστηρίξει
την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, διότι θεωρεί ότι είναι ορθή.
Και µια και ο αξιότιµος κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε για άλλη µια φορά, όπως το συνηθίζει,
να ασελγήσει επί της ιστορίας, λέγοντας ότι µόνο η Νέα Δηµοκρατία ευθύνεται και ο Καραµανλής για το ότι η Ελλάδα έχει φτάσει εδώ, θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε, και να
κλείσω µε αυτό, ότι το Φεβρουάριο το 2009, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, κύριε Πρωτόπαπα, που είναι κρίµα
που δεν είστε στην Αίθουσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι εντός Αιθούσης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ανακαλώ.
Ανακοίνωσε σε όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, κύριε Πρω-
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τόπαπα, ότι εάν δεν πάρουµε γρήγορα µέτρα, η χώρα θα χρεοκοπήσει. Και εκτός του Γιώργου Καρατζαφέρη που βγήκε και
είπε, έχω δέκα Βουλευτές πάρ’ τους για να πάρεις µέτρα, όλοι
οι υπόλοιποι, του κ. Παπανδρέου πρώτου απ’ όλους, έλεγαν στον
ελληνικό λαό τα ψέµατα, «τα λεφτά υπάρχουν» και τις υπόλοιπες
ανοησίες, µόνο και µόνο, για να κλέψουν την ψήφο των Ελλήνων
πολιτών και να εµποδίσουν τον Καραµανλή να κάνει τότε τη δουλειά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, δεν
έχουν σχέση µε αντισυνταγµατικότητα αυτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, να διακόπτατε και τον κ. Πρωτόπαπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Πρωτόπαπας είπε
µια φράση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να διακόπτατε και τον κ. Πρωτόπαπα. Απαντώ σε αυτό που ακούστηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έκανε αγόρευση ο
κ. Πρωτόπαπας, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Πρωτόπαπας είναι
ανιστόρητος διότι δεν ξέρει ότι το «τα λεφτά υπάρχουν» το είπε
ο Παπανδρέου, κοροϊδεύοντας τους Έλληνες, για να πάρει την
καρέκλα. Δεν θα µας βγάλετε όλους τρελούς εδώ µέσα. Έχει το
κόµµα σας και ο Πρωθυπουργός σας τροµερές ευθύνες για το
πού βρίσκεται η Ελλάδα σήµερα και πρέπει να νιώθετε και λίγο
ντροπή. Εδώ αξίζει το ρητό, το λεχθέν από τους αρχαίους
«Αιδώς, Αργείοι!». Ντροπή, κύριε Πρωτόπαπα! Ψεύδεστε ασυστόλως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Γεωργιάδη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Πρωτόπαπα, δεν
έχετε το λόγο, υπάρχει διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ζητώ το λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει διαδικασία, το
προσωπικό µετά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης
Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι θα πω κάτι που κανονικά έπρεπε να ήταν αυτονόητο σε όλους τους Βουλευτές σ’
αυτήν την Αίθουσα. Και όλοι πιστεύω ότι ενδοµύχως θεωρούν
πάρα πολύ σωστή τη διαπίστωση την οποία θα κάνω αµέσως, ότι
η χώρα από το µνηµόνιο και δώθε κυβερνάται µε ένα διαρκές κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, το οποίο έχει καταργήσει και τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα. Πραξικοπηµατικά, κατά
παραβίαση του Συντάγµατος ψηφίστηκε το µνηµόνιο -και το λέω
και για εσάς, κύριε Γεωργιάδη, που το ψηφίσατε- και πραξικοπηµατικά δεν έχει έρθει η δανειακή σύµβαση στη Βουλή, µε την
οποία παραχωρείται εθνική κυριαρχία. Δεν έχει έρθει, ούτε καν
για ενηµέρωση και συζήτηση.
Με το νοµοσχέδιο αυτό που έχουµε ενώπιον µας παραβιάζεται
πλήρως κάθε έννοια, κύριε Παυλόπουλε, του Κανονισµού της
Βουλής και του Συντάγµατος, διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει
αρχή, δεν έχει µέση, δεν έχει και τέλος. Επιπροσθέτως, πάνω σε
ένα νοµοσχέδιο «σκούπα», χωρίς αρχή, µέση και τέλος, έρχονται
τρεις τροπολογίες, οι οποίες κατά τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, δεν είναι καν τροπολογίες, είναι νέα πολυνοµοσχέδια
«σκούπα», τα οποία υπερφαλαγγίζουν το ίδιο το νοµοσχέδιο.
Είναι κάτι το οποίο έθεσε εξαρχής και ο παριστάµενος Υπουργός
Οικονοµικών µου είπε ότι όλα αυτά γίνονται για ένα και µόνο
λόγο, διότι έρχεται η τρόικα και δεν προλαβαίνουµε.
Καταργείστε τη Βουλή τότε, γιατί έρχεται η τρόικα. Καταργείστε στην πράξη την Βουλή. Μην την εξευτελίζετε, όµως, µε
αυτού του είδους τις διαδικασίες, διότι εξευτελισµός της Βουλής
είναι αυτού του είδους οι διαδικασίες που κάνουµε σήµερα. Δεν
είναι δυνατόν να αλλάζουµε σχετικά όλη τη νοµοθεσία που ξεκινάει από το δηµόσιο τοµέα, από τις συντάξεις, από τα φορολογικά, µέχρι τα καζίνο, µέχρι τα τουριστικά σε ένα πολυνοµο-
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σχέδιο µε διαδικασίες fast track. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
Σε άλλα καθεστώτα ίσως, αλλά όχι σε κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες που λειτουργούν µε Κανονισµό της Βουλής και µε Σύνταγµα.
Ασφαλώς, έχει απόλυτο δίκιο ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος για τις περισσότερες εκ των
ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που θέτει στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Νοµίζω, όµως, ότι πέραν αυτών των θεµάτων, υπάρχει το µείζον, υπάρχει η ουσία, ότι το ίδιο το νοµοσχέδιο, οι διαδικασίες του, οι τροπολογίες του, όλο αυτό το σύνολο, που στην
ουσία αποτελεί συνονθύλευµα κατάργησης διαδικασιών Κανονισµού και Συντάγµατος, είναι εκτός συνταγµατικής πραγµατικότητας και συνιστά άλλο ένα πραξικόπηµα, το οποίο συνοδεύει
και εφαρµόζει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, για το οποίο είχαµε εγείρει πάλι θέµα αντισυνταγµατικότητας και κακώς, βεβαίως, στη Βουλή µε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι καθ’
όλα απαράδεκτες και πρωτοφανείς. Πράγµατι και εδώ χρειάζεται
αλλαγή ο Κανονισµός, σηκώνονται κάποιοι και λένε ναι, είναι συνταγµατικό. Ωραία, έτσι, µπορούµε να βαφτίσουµε, όµως, και το
κρέας ψάρι, για να νηστέψουµε. Έτσι, όµως, δεν µπορεί να λειτουργήσει η Βουλή και δεν µπορεί να λειτουργήσει η δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, υπάρχει προσωπικό,
κύριε Πρωτόπαπα; Επί πολιτικού ζητήµατος έγινε η αντιπαράθεση. Περισσότερο υπέρβαση του Κανονισµού, µπορώ να πω,
ότι είναι.
Έχετε το λόγο για ένα λεπτό και σας παρακαλώ, όµως, µε χαµηλούς τόνους, για να κλείσουµε το θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θέλω να επισηµάνω τη φιλότιµη
προσπάθεια του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να δικαιολογήσει
την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας ως βασικού υπευθύνου για
την κρίση, ιδιαίτερα σε µία εποχή που το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας βάλλεται και εκ των έσω µε τις γνωστές επιστολές του
κ. Δούκα.
Συγχαρητήρια, κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα και εγώ το λόγο
επί προσωπικού, γιατί είπε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, θα σας
ανακαλέσω στην τάξη. Εδώ είµαστε για να λέµε αλήθειες. Είπατε
ότι µόνο η Νέα Δηµοκρατία και ο Καραµανλής φταίνε, διαστρεβλώνοντας την πραγµατικότητα ότι το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου -δεν πάω πιο πίσω- ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
έκανε ό,τι µπορούσε για να καταστρέψει τη χώρα. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Από τα λιµάνια του Πειραιώς που πηγαίνατε µε τον κ. Μίχα,
που διορίσατε τώρα και στον ΕΦΕΤ… Άλλο θέµα µεγάλο είναι να
µάθουµε πώς διορίστηκε εκεί ο κ. Μίχας, αλλά έχουµε άλλο θέµα
τώρα. Διορίσατε, λοιπόν, στον ΕΦΕΤ αυτόν τον κύριο που πήγαινε στα λιµάνια και έλεγε όχι στους Κινέζους, από την Ολυµπιακή που δήθεν θα παίρνατε πίσω στο κράτος, από τον ΟΤΕ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όλα αυτά δεν είναι
απάντηση επί προσωπικού, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχετε πάρα πολύ θράσος, κύριε Πρωτόπαπα. Χρειάζεται λιγότερο θράσος στην Αίθουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονοµικών έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, «το Σύνταγµα
είναι νόµος πολιτικός» διδάσκουµε στους φοιτητές της Νοµικής
ο κ. Παυλόπουλος και εγώ. Βεβαίως, είναι πρωτίστως νόµος και
µάλιστα ο υπέρτατος νόµος, αλλά το περιεχόµενό του διαρρυθµίζει σχέσεις πολιτικές, διαρρυθµίζει τον τρόπο συγκρότησης και
της άσκησης της κρατικής εξουσίας, προστατεύει τα δικαιώµατα
των πολιτών, αφήνει, όµως, πολύ µεγάλα περιθώρια στον κοινό
νοµοθέτη και στη διοίκηση που δρα κανονιστικά, να αναπτύξει
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πολιτικές, να λύσει προβλήµατα, να ικανοποιήσει τις ανάγκες που
θέτει η ίδια η πραγµατικότητα.
Ένας βασικός παράγοντας ερµηνείας του Συντάγµατος, όλων
των διατάξεών του, είναι η έννοια του γενικού συµφέροντος. Η
έννοια του γενικού συµφέροντος είναι αόριστη, αλλά όχι αυθαίρετη. Ο σκληρός πυρήνας του γενικού συµφέροντος αφορά την
υπόσταση του κράτους, δηλαδή, τον πυρήνα της κυριαρχίας, τη
δυνατότητά του να υπάρχει και να λειτουργεί.
Αυτό υπό συνθήκες δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης
σηµαίνει ότι πρέπει το σύνολο των συνταγµατικών διατάξεων να
ερµηνεύεται έτσι, ώστε να υπηρετείται ένας συνταγµατικά επιβεβληµένος σκοπός, που είναι να µπορεί το κράτος να υπάρξει
χάριν των πολιτών και ως όργανο κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. Δηλαδή το κράτος είναι η συµπύκνωση του συσχετισµού
των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων. Δεν είναι ένα απλό µηχάνηµα που λειτουργεί προς όφελος κάποιων κοινωνικών δυνάµεων και εις βάρος κάποιων άλλων κοινωνικών δυνάµεων.
Το Σύνταγµα δεν είναι εργαλείο για την άσκηση µιας συντηρητικής πολιτικής, δεν είναι ένα εργαλείο που οδηγεί στην ακινησία,
στην ακύρωση των πολιτικών. Ο πολιτικός έλεγχος της συνταγµατικότητας που διεξάγεται από τη Βουλή για να διεξαχθεί
σωστά, µε διαφάνεια και µε ορθολογικότητα, πρέπει να ξεκινήσει
από την αναζήτηση του σκοπού κάθε επιχειρήµατος, άρα και
κάθε ένστασης αντισυνταγµατικότητας.
Τι θα σήµαινε η υιοθέτηση των απόψεων της Νέας Δηµοκρατίας; Θα σήµαινε απλή διαδικαστική παρακώλυση της ψήφισης
των συνταξιοδοτικών διατάξεων. Θα αναφερθώ σ’ αυτό και στο
τι λέει το Σύνταγµα και η νοµολογία. Το θεωρώ κατώτερο των
περιστάσεων να προβάλλουµε µία ένσταση αντισυνταγµατικότητας απλά και µόνο για να αναβληθεί και να παρακωλυθεί η ψήφιση ενός κεφαλαίου, ενός νοµοσχεδίου που είναι, πράγµατι,
εκτεταµένο, φιλόδοξο, που περιλαµβάνει πάρα πολλές διατάξεις
για πάρα πολλά θέµατα, υπό µία ενιαία αρχή, που είναι η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής.
Άνθρακες δηλαδή ο θησαυρός από πλευράς ουσίας ως προς την
ένσταση για τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Θα απαντήσω, όµως,
και νοµικά επ’ αυτού.
Η δεύτερη ένσταση η οποία κόπτεται δήθεν της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, των φορολογουµένων που
είναι οι µεγάλοι οφειλέτες, οι παµµέγιστοι οφειλέτες, αυτοί που
χρωστούν ο καθένας πάνω από 150.000 ευρώ και συνολικά 37
δισεκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο, προκαλώντας
σκανδαλωδώς τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους έντιµους πολίτες.
Άρα προβάλλει η Νέα Δηµοκρατία ένσταση αντισυνταγµατικότητας, για να προστατευθούν τα ατοµικά δικαιώµατα και πιο συγκεκριµένα το δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών
δεδοµένων αυτών των οφειλετών του δηµοσίου.
Μπράβο, κύριε Παυλόπουλε. Συγχαρητήρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αλλά, όπως συµβαίνει και µε το µεγαλύτερο κακούργο στο
Ποινικό Δίκαιο, έτσι και µε το µεγαλύτερο φοροφυγά έχουµε
υποχρέωση να προστατεύσουµε τα ατοµικά του δικαιώµατα και
τα προστατεύουµε, διότι υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο
Υπουργός Οικονοµικών. Και όλοι οι προστιθέµενοι στην υπηρεσία του δηµοσίου ιδιώτες, οι οποίοι επιλέγονται µε συγκεκριµένη
διαδικασία, για να βοηθήσουν στη φορολογική διοίκηση, που δεν
προλαβαίνει και δεν µπορεί να τα δει όλα, έχουν υποχρέωση σεβασµού της νοµοθεσίας για την προστασία των ατοµικών δεδοµένων και η Αρχή Προστασίας µπορεί να θεσπίσει δικές της
κανονιστικές διατάξεις και να ελέγξει κάθε πρακτική. Όποια δέσµευση έχει η φορολογική διοίκηση έχουν και οι προστιθέµενοι
στην υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης ιδιώτες.
Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ως προς τη συνταγµατικότητα αυτής της ρύθµισης.
Η τρίτη ένσταση αφορά τα µισθώµατα που καταβάλλει το δηµόσιο ως ενοικιαστής, ενώ είναι γνωστό ότι εδώ και ένα χρόνο
περίπου, µε εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονοµικών έχει ζητήσει
από τους εκµισθωτές του να προβούν σε έκπτωση 20%, διότι αλίµονο εάν αυτή η κρίση συνεχίσει να µας ταλανίζει χωρίς να

14826

έχουµε και µία συµπίεση των τιµών και των αποδόσεων των ακινήτων, προκειµένου να κινηθεί η αγορά. Ας σκεφθούµε αυτόν
που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα µικρό εµπορικό κατάστηµα,
αν σκεφθούµε τον όγκο του λιανεµπορίου, πόσο ποσοστό του
ετήσιου ή του ενιαίου κόστους της επιχείρησης είναι το ενοίκιο
του καταστήµατος. Πόσες καταστάσεις ανεξέλεγκτες δεν
έχουµε δει σε σχέση µε τα µισθώµατα, σε σχέση µε τις µισθωτικές σχέσεις; Το δηµόσιο δεν µπορεί να θεσπίσει ένα τεκµήριο
µαχητό, ενώπιον του δικαστηρίου, ότι η οικονοµική κρίση, η µείωση των εισοδηµάτων στην οποία έχουµε οδηγηθεί αναγκαστικά,
για να ξεπεράσουµε την κρίση, πρέπει να οδηγήσει και σε µία
αναλογική και µάλιστα πολύ µικρότερη σχετικά µείωση των αποδόσεων κάποιων περιουσιακών στοιχείων; Δεν απορρέει αυτό
από το γενικό συµφέρον; Όποιος έχει αντίρρηση µπορεί να αντιτάξει την αντίρρησή του ενώπιον του δικαστηρίου. Και αν θέλουν και οι ιδιώτες να κάνουν χρήση του επιχειρήµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µπορούν να κάνουν χρήση του επιχειρήµατος, το οποίο είναι νοµοθετηµένο. Η
αγορά πρέπει να ισορροπήσει και πρέπει να ισορροπήσει µε ένα
δίκαιο, διαφανή και λογικό τρόπο.
Άρα σε ποια διάταξη του Συντάγµατος προσκρούει αυτό; Στην
προστασία της ιδιοκτησίας; Προστασία της ιδιοκτησίας σηµαίνει
κατά το άρθρο 17 και κατά το άρθρο 2 του προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων Του Ανθρώπου
ότι υπάρχουν εγγυηµένες αποδόσεις;
Ο συνάδελφός µου της Νέας Δηµοκρατίας έχει δει στη νοµολογία ότι υπάρχει εγγυηµένη απόδοση κατά το Σύνταγµα;
Έρχοµαι ξανά στο συνταξιοδοτικό. Στον κλάδο µας κάνουµε
µία διάκριση µεταξύ τυπικής και ουσιαστικής συνταγµατικότητας. Η τυπική συνταγµατικότητα είναι αυτή που αφορά τις διαδικασίες συζήτησης και ψήφισης και έκδοσης και δηµοσίευσης του
τυπικού νόµου. Κάνουµε µία περαιτέρω διάκριση της τυπικής
συνταγµατικότητας µεταξύ της λεγόµενης εξωτερικής τυπικής
συνταγµατικότητας που είναι τα στοιχεία της υπόστασης του
νόµου: δηλαδή, ο νόµος πρέπει να υπογράφεται και να δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, να έχει την υπογραφή του Προέδρου της Δηµοκρατίας και την προσυπογραφή των συναρµοδίων Υπουργών. Η
δε εσωτερική τυπική συνταγµατικότητα ταυτίζεται µε την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης και ψήφισης µε τα «interna corporis» της Βουλής.
Λέει, λοιπόν, η θεωρία ότι η εσωτερική τυπική συνταγµατικότητα είναι δικαστικώς ανέλεγκτη. Αποφασίζει τελεσίδικα, αµετάκλητα για την ακρίβεια, η ίδια η Βουλή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
έχει, πράγµατι, πει ιστορικά στη νοµολογία του ότι οι διατάξεις
που το αφορούν ως προς τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία, ανήκουν
στη σφαίρα της εξωτερικής τυπικής συνταγµατικότητας, για να
διατηρήσει το δικαίωµα του δικαστικού ελέγχου.
Ποιες είναι αυτές οι διατάξεις; Είναι οι διατάξεις που προβλέπουν την προηγούµενη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
επί των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων που καταθέτει µόνος ο
Υπουργός των Οικονοµικών. Δεν έχει πει το Ελεγκτικό Συνέδριο
ότι τα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια είναι αυτοτελή και δεν µπορούν να περιέχουν άλλες διατάξεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές
οι διατάξεις µόνο στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται. Το λέει και η βιβλιογραφία. Ποιος έχει υποστηρίξει ότι
δεν µπορούν να περιληφθούν άλλες διατάξεις σε συνταξιοδοτικό
νοµοσχέδιο;
Εσείς ο ίδιος αντιφάσκοντας, είπατε ότι δεν πειράζει να έχουµε
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές. Γιατί δεν πειράζει; Κατά τη
λογική σας δεν θα µπορούσαµε να έχουµε ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές. Γιατί οι ασφαλιστικές είναι διαφορετικές από τις
φορολογικές ή διαφορετικές από τις αναπτυξιακές; Ή είναι συνταξιοδοτικές ή δεν είναι.
Επειδή δε είχατε αυτήν την στρεψόδικη στάση και στην Επιτροπή και προκειµένου να σας ικανοποιήσω πασχίζοντας να διαµορφώσουµε πεδία συναίνεσης µέσα στη Βουλή, άλλαξα τη
δοµή του νοµοσχεδίου και τον τίτλο, ώστε να ικανοποιήσω και
την πιο φορµαλιστική απαίτηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε την
ελπίδα –δυστυχώς φρούδα- ότι κάπου µπορούµε να συµφωνήσουµε, γιατί και η παραµικρή ένδειξη συναίνεσης εδώ µέσα, βοηθάει τη χώρα διαπραγµατευτικά και απαλύνει το βάρος των
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Ελλήνων πολιτών.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ένσταση αυτή είναι µία επίδειξη πολιτικής αµηχανίας. Τοποθετηθείτε επί της ουσίας. Βοηθείστε, συστρατευθείτε, αναλάβετε την ευθύνη και δεν αναφέροµαι στην
ευθύνη του παρελθόντος, στην οποία δεν αρέσκοµαι να αναφέροµαι. Αναφέροµαι στην κοινή ευθύνη για το µέλλον.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Στον κ. Πρωτόπαπα να τα
πείτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Αφήστε τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Μη σπαταλούµε δύναµη και πολιτικό χρόνο σε µία
µάχη οπισθοφυλακής. Δεν είναι δυνατόν στη χώρα αυτή, τη
στιγµή που πρέπει να προχωρήσουµε µε ριζοσπαστικό και οραµατικό τρόπο, να διεξάγεται µία µάχη οπισθοφυλακής και στη
µάχη αυτή να επιστρατεύεται και το Σύνταγµα παρερµηνευόµενο. Αυτό συνιστά πραγµατικά καταστρατήγηση της θεµελιώδους κανονιστικής αποστολής του Συντάγµατος.
Εν πάση περιπτώσει αν θέλετε να αποφανθεί η Βουλή ως προς
την ένσταση, θα αποφανθεί, αλλά εγώ στη θέση των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας θα ξανασκεφτόµουν το πολιτικό υπόβαθρο και τις πρακτικές επιπτώσεις της επιχειρηµατολογίας που
ανέπτυξα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν µπορείτε να πάρετε τώρα το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ό,τι λέει το άρθρο 100.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ, για ένα
λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία
και θα πάρετε το λόγο αµέσως µετά. Ο διάλογος σ’ αυτήν την
Αίθουσα είναι ανοιχτός πάντα. Σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, για το θέµα συνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Οι µη αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι µη αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Ο κ. Κεφαλογιάννης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως το θέµα του Συντάγµατος είναι
πολύ σοβαρή υπόθεση για να το αφήνουµε στους συνταγµατολόγους, µε εξαίρεση τον κ. Παυλόπουλο.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, να ακουστεί ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πραγµατικά ως οικονοµολόγος, µε διετή µόνο εµπειρία σε θέµατα νοµικά, µένω άφωνος.
Καταργείστε και το Σύνταγµα. Άλλωστε είναι µία συνήθης πρακτική την οποία ακολουθείτε. Προσπαθείτε να νοµοθετήσετε µε
εξουσιοδοτήσεις προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν εγκάλεσε ο κύριος Υπουργός τη Νέα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Δηµοκρατία ότι προστατεύει τους φοροφυγάδες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Απολύτως. Ευθέως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να του θυµίσω, µιας
και επιµένει, αφού το λέει ευθέως, ότι το κόµµα του είναι εκείνο
το οποίο, ενώ µιλούσε προεκλογικά ότι «λεφτά υπάρχουν», διά
του προκατόχου του Υπουργού, έφερε τροπολογία στη Βουλή,
για να διαγράψει 24.000.000.000 από εκκρεµείς φορολογικές
υποθέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είναι ο ίδιος ο Υπουργός, ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος µιας και
επιµένει, ο οποίος στο άρθρο 19 του νοµοσχεδίου που συζητούµε, δίνει άφεση αµαρτιών στους απατεώνες των σκαφών, οι
οποίοι είχαν δηλώσει τα σκάφη τους ως επαγγελµατικά σκάφη
και µε πολύ µικρές ποινές σήµερα, τους δίνει τη δυνατότητα να
απαλλαγούν από αυτήν την εκκρεµότητά τους.
Μόλις πριν από µία ώρα συζητώντας στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, ο αρµόδιος Υπουργός για τα ταξί ο κ. Ραγκούσης εξάντλησε όλη του την αλαζονεία σε ανθρώπους που είναι
βιοπαλαιστές και για τους οποίους σήµερα δηµιουργείται ένα
τόσο µεγάλο κοινωνικό θέµα, του οποίου οι προεκτάσεις οδηγούν την Ελλάδα σε αδιέξοδο, σε µία περίοδο που χρειαζόµαστε
τα έσοδα από τον τουρισµό.
Κύριε Βενιζέλο, ακούστε καλά. Δεν αναφέροµαι στο παρελθόν.
Εάν συνεχίσετε αυτήν την τακτική, θα πάθετε ό,τι έπαθε ο προκάτοχός σας. Θα φεύγετε από τη Βουλή κάθιδρος και κατακόκκινος. Προσέξτε πώς αναφέρεσθε στην Αντιπολίτευση για να τα
πάµε καλά. Εάν συνεχίσετε αυτήν την αλαζονεία, θα παίρνετε τις
απαντήσεις που πρέπει να παίρνει ένα κόµµα που οδήγησε,
όντως, την Ελλάδα στην σηµερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Είµαι σινεφίλ. Παρακολουθώ πολύ
κινηµατογράφο. Μου αρέσουν πάρα πολύ ορισµένες κλασικές
βρετανικές κωµωδίες όπου συνήθως διαµορφώνεται η εξής περίεργη κατάσταση. Κάποιος νοµίζει ότι έχει χιούµορ, λέει κάτι και
παγώνει το ακροατήριο. Είναι η απάντησή µου στον κ. Κεφαλογιάννη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Βενιζέλο, δεν έχετε κανένα δικαίωµα να προσβάλλετε.
Δεν έχετε το ανάστηµα και το πολιτικό θάρρος. Έχετε µόνο το
βάρος το φυσιολογικό, αλλά όχι το πολιτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη, να
εξηγήσετε στο Προεδρείο το προσωπικό. Να µην απευθύνεστε
έτσι στον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος
Καράογλου, για να συνεχίσουµε επί του νοµοσχεδίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Εγώ συνταγµατολόγος δεν είµαι,
κύριε Υπουργέ, αλλά δεν αντέχω στον πειρασµό να µην αναφερθώ σε κάτι που θυµάµαι από τα πρώτα φοιτητικά µου χρόνια.
Στις Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου, λοιπόν, του κ. Βαβούσκου
µάθαµε ότι το Σύνταγµα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας
και όπως είπε και ο Υπουργός χαρακτηριστικά, είναι ο υπέρτατος
νόµος της χώρας. Οφείλουµε, λοιπόν, όλοι να τον σεβόµαστε.
Και εµείς στη Νέα Δηµοκρατία είµαστε περήφανοι, γιατί σεβόµαστε και αγωνιζόµαστε για την τήρηση των όρων του Συντάγµατος, ειδικά δε όταν το Σύνταγµα έχει ρητή πρόβλεψη όπως
συµβαίνει στην περίπτωση αυτή, στο άρθρο 73 παράγραφος 2,
όπου είναι φανερό ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο και ειδικότερα οι συνταξιοδοτικές του διατάξεις είναι αντισυνταγµατικές.
Ακούσαµε προηγουµένως τον Υπουργό να επικαλείται τις
έκτακτες ανάγκες της χώρας, την ανάγκη εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Το ερώτηµα είναι: Τι σηµαίνει αυτό;
Δηλαδή θα έχουµε αναστολή άρθρων του Συντάγµατος, λόγω
του ότι υπάρχουν έκτακτες ανάγκες ή λόγω του ότι υπάρχει
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ανάγκη εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό οδηγεί κάπου αλλού. Θέλω να πιστεύω ότι προφανώς τέτοια σκέψη δεν περνά από το µυαλό του
Υπουργού. Όµως οφείλουµε όλοι τον αναγκαίο σεβασµό και
όπως εµείς σεβόµαστε και αγωνιζόµαστε για την τήρηση των
όρων του Συντάγµατος, κάτι ανάλογο πρέπει να κάνει και η κυβερνητική πλειοψηφία σήµερα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση
δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι υπάρχουν και δικαστήρια στα οποία
όσοι προσφύγουν, εννοείται ότι θα βρουν το δίκιο τους και θα
ακυρωθεί ο συγκεκριµένος νόµος δυστυχώς, λόγω αντισυνταγµατικότητας.
Επίσης µας εγκάλεσε ο Υπουργός και µας είπε ότι καλύπτουµε
τη µεγάλη φοροδιαφυγή και τους µεγάλους φοροφυγάδες, αλλά
ξεχνάει ότι µε βάση το άρθρο 18 παράγραφος 9 µιλά σαφέστατα
για αντισυνταγµατική διαδικασία, µια που δεν προστατεύει τα
προσωπικά δεδοµένα των Ελλήνων πολιτών. Και πού είδε ότι
εµείς καλύπτουµε τη φοροδιαφυγή; Απλά θα ήθελα να του θυµίσω το περίφηµο σλόγκαν «λεφτά υπάρχουν» που έλεγε ο κ. Παπανδρέου προεκλογικά το 2009. Θυµίζω, λοιπόν, ότι τότε τα
ληξιπρόθεσµα βεβαιωµένα χρέη ανέρχονταν στα 31 δισεκατοµµύρια και σήµερα µετά από µία Κυβέρνηση σοσιαλιστική που κυνηγά τη φοροδιαφυγή, που παίρνει µέτρα εναντίον των
φοροφυγάδων, εναντίον των µπαταξήδων, αυτών που δεν πληρώνουν τους φόρους, τα ληξιπρόθεσµα βεβαιωµένα χρέη έχουν
ανέλθει στα 41 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εποµένως είναι φανερό
ποιος έχει πρόθεση να κυνηγήσει τους φοροφυγάδες και να αντιµετωπίσει τους µεγαλοοφειλέτες του ελληνικού δηµοσίου.
Και σε τελική ανάλυση, νοµίζω ότι όλοι µας πρέπει να γνωρίζουµε, ότι µπορεί σήµερα εδώ να υπάρχει µία δεδοµένη πλειοψηφία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να παραβιάζουµε το
Σύνταγµα, γιατί κινδυνεύουµε να το βρούµε αυτό µπροστά µας.
Το Σύνταγµα δεν είναι λάστιχο να το τραβάµε όπως θέλουµε.
Θα ξεκινήσω τώρα την εισήγησή µου αναφερόµενος αρχικά
στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι µέσα στο οποίο
ξεκινά η σηµερινή συζήτηση. Αναµφισβήτητα το κορυφαίο πολιτικό γεγονός των τελευταίων ηµερών είναι η συµφωνία κορυφής
των Ευρωπαίων ηγετών για τη σωτηρία της οικονοµίας της
χώρας µας, µια συµφωνία για την οποία η Κυβέρνηση πανηγύρισε, θριαµβολόγησε, ανέδειξε επικοινωνιακά. Μάλιστα πριν από
λίγο, ακούσαµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ.
Πρωτόπαπα να µιλά για µία ιστορική επιτυχία της χώρας. Λίγο
έλειψε να ακούσουµε από τα φερέφωνα και από τα «παπαγαλάκια» της Κυβέρνησης, ότι τελικά ευτυχώς που «η Ελλάδα έσωσε
την Ευρώπη».
Όµως αγνοεί η Κυβέρνηση τα σκοτεινά σηµεία της συµφωνίας,
όπως για παράδειγµα, ότι αυτό το οποίο αγωνιζόµαστε εδώ και
δύο χρόνια να αποφύγουµε, τη χρεοκοπία, δυστυχώς δεν το αποφύγαµε. Δεν έχει σηµασία εάν έχει µπροστά κοσµητικό επίθετο
και λέγεται «επιλεκτική» χρεοκοπία. Γεγονός είναι πλέον ότι
έχουµε τη χώρα µας σε χρεοκοπία και η ρετσινιά έχει µείνει. Επίσης για πρώτη φορά από χώρα-µέλος της Ευρωζώνης, χώραµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητείται η παροχή εµπραγµάτων εγγυήσεων, για να χορηγηθούν νέα δάνεια. Επίσης είναι
φανερό ότι θα προκύψει νέα ανάγκη για νέα δηµοσιονοµικά
µέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Και βέβαια πολύ σκοτεινό
σηµείο είναι και ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτών-επενδυτών και
η συνεισφορά τους στο συνολικό πακέτο οικονοµικής ενίσχυσης
της χώρας µας.
Δυστυχώς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η αλήθεια είναι
µία. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έγινε το πειραµατόζωο της Ευρώπης. Σε εµάς εφαρµόζουν µεθόδους και διαδικασίες για να
δουν πού τελικά θα βγει αυτό.
Ακούσαµε στην αρµόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, κάποιους να πανηγυρίζουν για την επιστροφή
καταθέσεων στις τράπεζες. Αυτό λένε ότι είναι απόδειξη του
πόσο πετυχηµένη είναι η συγκεκριµένη συµφωνία. Τους θυµίζω,
ότι δεν αρκεί παρά να βγει πάλι η κ. Δαµανάκη και οποιαδήποτε
άλλη κα Δαµανάκη, να πει τη γνωστή κουβέντα που είπε και να
δούµε και πάλι πού θα πάνε οι καταθέσεις.
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Κάποιοι, επίσης, µίλησαν για «Πρωθυπουργό της δραχµής». Η
αλήθεια είναι επίσης µία, ότι το µόνο σίγουρο που έχουµε µέχρι
στιγµής, είναι τον «Πρωθυπουργό της χρεοκοπίας», ο οποίος έχει
ονοµατεπώνυµο και λέγεται Γεώργιος Παπανδρέου.
Η Κυβέρνηση θριαµβολόγησε για τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών γιατί είχε ανάγκη να εµφανίσει ότι είχε κάπου µία επιτυχία. Και αυτό γιατί είχε συνεχείς
αποτυχίες σε µία σειρά από ανοικτά µέτωπα.
Ενδεικτικά αναφέρω το µεγάλο φιάσκο µε τις κινητοποιήσεις
των ταξί. Σήµερα, αν δεν κάνω λάθος, για δέκατη έβδοµη ηµέρα
είχαµε τις κινητοποιήσεις των ταξί. Βασικός υπεύθυνος είναι ο
Υπουργός Μεταφορών κ. Ραγκούσης, ο οποίος µε τη γνωστή
αλαζονεία του και µε την αλλαγή θέσεων του Υπουργείου του,
λες και άλλαξε η Κυβέρνηση -άλλαξε Υπουργός και άλλαξαν και
οι θέσεις του Υπουργείου- έριξε και συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη
φωτιά µε αποτέλεσµα να εκτίθεται διεθνώς η χώρα µας µε αυτά
τα τραγελαφικά που συµβαίνουν.
Θυµίζω το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας. Σύµφωνα
µε τα επίσηµα στοιχεία του προϋπολογισµού, το πρώτο εξάµηνο
ο προϋπολογισµός κυριολεκτικά εκτροχιάστηκε. Είχαµε υστέρηση εσόδων κατά 3,2 δισεκατοµµύρια, είχαµε υπέρβαση δαπανών κατά 1,3 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή συνολικά το έλλειµµα στο
πρώτο εξάµηνο ξεπέρασε τα 4,5 δισεκατοµµύρια και προφανώς
προβάλλει η ανάγκη για λήψη νέων µέτρων.
Θυµίζω ακόµη µία παταγώδη αποτυχία, µία µεγάλη γκάφα της
Κυβέρνησης, την εφαρµογή του νόµου για ποινικές διώξεις οφειλετών µε ληξιπρόθεσµα χρέη µεγαλύτερα των 5.000 ευρώ. Η παράνοια στο µεγαλείο της! Ο µεγαλύτερος οφειλέτης όλων, το
κράτος, που χρωστά περισσότερα από 6,5 δισεκατοµµύρια σε
επιστροφές ΦΠΑ αγροτών, σε επιδοτήσεις αγροτών, σε αναπτυξιακά προγράµµατα, σε δηµόσια έργα, σε προµηθευτές του δηµοσίου, σε φαρµακοποιούς κ.λπ., απειλεί να φυλακίσει όσους
χρωστάνε ποσά µεγαλύτερα των 5.000 ευρώ, µε δεδοµένη την
τεράστια οικονοµική κρίση και την τεράστια έλλειψη ρευστότητας.
Μέσα, λοιπόν, στο συγκεκριµένο πολιτικό πλαίσιο, ξεκινά
αρχές Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού η συζήτηση του
συγκεκριµένου πολυνοµοσχεδίου.
Για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν σέβεται
ούτε τη λειτουργία ούτε τους κανόνες του κοινοβουλευτικού µας
πολιτεύµατος, της κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας. Φέρνει
ένα δεύτερο πολυνοµοσχέδιο µετά τον περίφηµο εφαρµοστικό
νόµο, ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο µας ζητάει να το ψηφίσουµε
για µια ακόµη φορά µε το µαχαίρι στο λαιµό.
Θυµίζω: Μάιος του 2010: «Ή ψηφίζετε το µνηµόνιο ή χρεοκοπεί η χώρα». Νοέµβριος του 2010: «Ή ψηφίζετε Καµίνη για το
Δήµο Αθηναίων ή Μπουτάρη για το Δήµο Θεσσαλονίκης ή σας
πάω σε εκλογές». Ιούνιος του 2011: «Ή ψηφίζετε το µεσοπρόθεσµο ή χρεοκοπεί η χώρα». Τώρα µας το είπε και πάλι ο κύριος
Υπουργός: «Ή ψηφίζετε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο ή δεν
θα πάρουµε την έκτη δόση». Έλεος! Δεν µπορεί να νοµοθετεί µια
ζωή η Βουλή κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη του «Ή κάνουµε
αυτό ή αλλιώς δεν έχει χρήµατα και χρεοκοπεί η χώρα».
Η σύνθεση του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου αποτελεί από
µόνη της ένα µνηµείο προχειρότητας και πανικού από µεριάς Κυβέρνησης. Μείζονα θέµατα που χρονίζουν, έρχονται πρόχειρα
και βιαστικά. Με συνοπτικές διατάξεις προβλέπονται εντελώς
διαφορετικές διατάξεις για πολύ σοβαρά ζητήµατα. Με τη λογική
του κατεπείγοντος συνυπάρχουν ρυθµίσεις για τουριστικά θέµατα, που µπορούν να αλλάξουν το τουριστικό προϊόν της
χώρας, της πιο βαριάς βιοµηχανίας, της τουριστικής βιοµηχανίας, συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές διατάξεις που ανατρέπουν
συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώµατα, που µειώνουν περαιτέρω τα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων, τα οποία ήδη
µειώθηκαν µόλις πριν από λίγες ηµέρες.
Για µια ακόµη φορά έρχεται µια νέα περαίωση, επιβραβεύοντας για µια ακόµη φορά τους ασυνεπείς, τους παραβάτες της
φορολογικής νοµοθεσίας. Θεωρητικά έρχονται διατάξεις που
ρυθµίζουν την αγορά των παιγνίων, ένα θέµα που συζητείται εδώ
και χρόνια, όπου το δηµόσιο χάνει καθηµερινά τεράστια έσοδα,
µια που πληρώνει εδώ και δυο χρόνια ένα πολύ βαρβάτο ηµερή-
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σιο πρόστιµο 31.536 ευρώ και τώρα έρχεται η Κυβέρνηση µε µια
ρύθµιση επιπόλαια, βιαστική, αντίθετη µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε σκοπό µόνο να εξυπηρετήσει κάποια συµφέροντα.
Τέλος, µε τρεις κυβερνητικές τροπολογίες, αλλά και δεκάδες
κυβερνητικές προσθήκες-αναδιατυπώσεις που στην ουσία καταργούν το πνεύµα αλλά και το γράµµα του Κανονισµού της Βουλής, τίθενται µια σειρά άλλων θεµάτων, που από µόνα τους θα
µπορούσαν να αποτελέσουν αυτοτελή νοµοσχέδια, όπως για παράδειγµα: οι καταργήσεις-συγχωνεύσεις οργανισµών του δηµοσίου, οι ανακατατάξεις, οι αλλαγές στο φορολογικό µηχανισµό
και η εκχώρηση υπερεξουσιών στον αρµόδιο Υπουργό, η παράταση των συµβάσεων καθαρισµού σχολικών µονάδων από το
Υπουργείο Παιδείας αντί των δήµων, όπως προβλεπόταν από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Με δυο λόγια, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο
χωρίς ενιαία φιλοσοφία, χωρίς ενιαία δοµή, χωρίς αρχή, µέση και
τέλος, χωρίς ενιαίο ύφος και συνάφεια θεµάτων. Δηλαδή, στην
ουσία πρόκειται για ένα άθροισµα επιµέρους νοµοθετηµάτων.
Ακόµη, τίθεται σοβαρό θέµα συνταγµατικότητας, όπως προηγουµένως πολύ εύστοχα ανέπτυξε ο καθηγητής Συνταγµατικού
Δικαίου κ. Παυλόπουλος, καθώς το νοµοσχέδιο περιέχει συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Από τον τίτλο και το περιεχόµενο του µέρους Β’, που σε µια επίδειξη πολιτικού αµοραλισµού έγινε µέρος
Α’ και άλλαξε και ο τίτλος για να «ξεγελάσει» τους δικαστές που
µεθαύριο θα έχουν πολλή δουλειά από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αγνοεί αυτά τα οποία προβλέπει το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος που λέει επί λέξει ότι: «Τα νοµοσχέδια
για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται µε ποινή
την ακυρότητα να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις, σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων». Κατανοούµε, λοιπόν, όλοι µας ότι το νοµοσχέδιο έχει σοβαρότατο θέµα
συνταγµατικής νοµιµότητας.
Επίσης, εγείρεται θέµα εξαπάτησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο εστάλη πλήρες, αυτοτελές
συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο και επ’ αυτού γνωµοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια όµως, αυτό το πλήρες και αυτοτελές συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο κακώς συµπεριλήφθηκε στο
συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο.
Τέλος, το µέρος που αφορά τα παίγνια έπρεπε να έρθει σαν
αυτοτελές νοµοσχέδιο για να είναι πλήρες και να γίνει επαρκής
συζήτηση επ’ αυτού. Να τονίσουµε ότι το συγκεκριµένο µέρος
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου έχει σοβαρότατο πρόβληµα µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία την οποία αγνοεί πλήρως. Και αυτό
γιατί; Αφ’ ενός µεν αγνοεί τη δηµόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 8
Αυγούστου του 2011 και αφ’ ετέρου δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του
τη σχετική εµπεριστατωµένη άποψη µε αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Αν δεν ληφθούν όµως, υπ’ όψιν τα δυο παραπάνω, δηλαδή η
εµπεριστατωµένη άποψη µε τις αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και η δηµόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επίσης, σε εξέλιξη, τότε κινδυνεύουµε µε επιβολή
νέου αυστηρότερου προστίµου, µια που η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναµένεται άµεσα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία παραποµπής
της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο µε επιστολή όχλησης.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα µιας καταδίκης και της αποφυγής ενός προστίµου που καθηµερινά πληρώνουµε – 31.536 ευρώ εδώ και δύο
χρόνια- µε µία µεθόδευση που είναι σίγουρο ότι µαθηµατικά µας
οδηγεί στην επιβολή ενός νέου µεγαλύτερου προστίµου. Εδώ
υπάρχουν σαφέστατες πολιτικές ευθύνες και βεβαίως ανήκουν
εξ ολοκλήρου στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τέλος, εγείρονται σοβαρότατα θέµατα για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, λόγω της παραχώρησης προσωπικών δεδοµένων σε ιδιώτες, δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες κ.λπ., για τη διερεύνηση ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 9
του νοµοσχεδίου παρέχεται ευρύτατη εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Οικονοµικών που σαφώς υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, το οποίο ρητά λέει:
«Ύστερα από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού, επιτρέπεται η
έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων µε ειδική εξουσιοδότηση
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νόµου και µέσα στα όριά της».
Παρέχεται, λοιπόν, η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών
της εισαγωγής του θεσµού της ανάθεσης του εντοπισµού περιουσιακών στοιχείων των φορολογουµένων σε ιδιώτες, εταιρείες,
δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία, κοινοπραξίες αυτών και ο
προσδιορισµός της αµοιβής τους ανάλογα µε το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου τους. Ανακύπτει, λοιπόν, ξεκάθαρα συνταγµατικό πρόβληµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων, ενώ
ταυτόχρονα η Κυβέρνηση οµολογεί την πλήρη παράλυση του
φοροελεγκτικού µηχανισµού της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άλλωστε, για του λόγου το αληθές σας θυµίζω, ότι η Κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι τα βεβαιωµένα ληξιπρόθεσµα χρέη τα
οποία ανέρχονταν στις 30/9/2009 στο ποσό των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ µπορεί να τα εισπράξει και θα τα εισπράξει άµεσα,
γιατί είναι ζήτηµα πολιτικής βούλησης, σήµερα µε στοιχεία της
30ης Ιουνίου 2011 ξεπέρασαν τα 41 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αλλά
πώς να µη γίνει αυτό, όταν η Κυβέρνηση αφ’ ενός µεν δεν έκανε
καµµιά αναδιάρθρωση του φοροελεγκτικού µηχανισµού που,
πράγµατι, έχει προβλήµατα και αφ’ ετέρου στη Δηµόσια Διοίκηση το µόνο που έκανε ήταν κοµµατικούς διωγµούς και τοποθετήσεις όχι των αξίων αλλά των αρεστών; Με τον τρόπο, λοιπόν,
αυτό ιδιωτικοποιείται ένα από τα πιο κρίσιµα τµήµατα του στενού
πυρήνα του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Θα
έχουµε τη δυνατότητα ελπίζω στη κατ’ άρθρον διαδικασία να συζητήσουµε αναλυτικότερα για τα άρθρα και τα πολλά κεφάλαια
του νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα να πω εν κατακλείδι ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο
για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι είναι πρόχειρο, αντιµετωπίζει ανεύθυνα και επιπόλαια µια σειρά σοβαρών εκκρεµοτήτων, είναι προδήλως αντισυνταγµατικό, αλλά επίσης και µη συµβατό µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες.
Είναι ένα νοµοσχέδιο χωρίς ενιαία φιλοσοφία, δοµή, ύφος, συνάφεια θεµάτων, µε δυο λόγια χωρίς αρχή, µέση και τέλος και
για όλους τους παραπάνω λόγους εµείς επί της αρχής καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σε ό,τι αφορά τα επιµέρους άρθρα θα έχουµε τη δυνατότητα
στη συνέχεια να τοποθετηθούµε ρεαλιστικά, υπεύθυνα, τεκµηριωµένα για κάθε ένα από αυτά. Και βεβαίως, επειδή εµείς δεν
είµαστε ΠΑΣΟΚ και δεν µηδενίζουµε τα πάντα, αλλά είµαστε µια
σοβαρή, υπεύθυνη, µετριοπαθής πολιτική δύναµη, κάποια από
αυτά µε τα οποία συµφωνούµε θα τα υπερψηφίσουµε, αλλά όπου
διαφωνούµε, θα τα καταψηφίσουµε καταγγέλλοντας τα και βέβαια καταθέτοντας τη δική µας εναλλακτική πρόταση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Καράογλου.
Καλείται ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Μια λαϊκή έκφραση λέει: «πες µου το φίλο σου για να σου πω
ποιος είσαι». Από αυτήν την άποψη, κατά τη γνώµη µας, οι θριαµβολογίες και από µεριάς της Κυβέρνησης, αλλά και από τον Πρόεδρο του ΟΟΣΑ τον κ. Γκουρία σε σχέση µε την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας µε βάση την έκθεση που δηµοσιοποίησε
σήµερα ο ΟΟΣΑ και τις εκτιµήσεις του πρέπει ακριβώς να κάνουν
τον λαό να κουµπώνεται.
Και το λέµε αυτό γιατί αποτελεί αλάνθαστο κριτήριο και έχει
επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές ότι όταν σε επιβραβεύουν οι
πλουτοκράτες, όταν σε επιβραβεύουν οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί, όταν επιβραβεύουν την κυβερνητική πολιτική, τότε ο λαός
πρέπει να αισθάνεται ένα δέος απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση
και ταυτόχρονα, µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, να οργανώνει από
καλύτερες θέσεις την πάλη του, γιατί αυτό που είναι ακριβώς και
κεντρικό σηµείο της έκθεσης του ΟΟΣΑ, που παρουσίασε σή-
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µερα και ο Υπουργός Οικονοµίας, είναι η επιµονή, η στοχοπροσήλωση που πρέπει να δείξει η ελληνική Κυβέρνηση στην εφαρµογή, την κλιµάκωση περαιτέρω της αντιλαϊκής επίθεσης
απέναντι στο σύνολο των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων και κατακτήσεων.
Έτσι, λοιπόν, οι εκτιµήσεις που κάνει η έκθεση για πιθανή
έξοδο από την κρίση και ανάπτυξη από το 2012, εγείρουν εδώ
σοβαρά ζητήµατα. Κατά τη γνώµη µας, το πρώτο ζήτηµα είναι το
εξής: Αλήθεια αυτή η ανάπτυξη ποιον θα εξυπηρετήσει; Τα µονοπώλια ή το λαό;
Εµείς το λέµε καθαρά ότι µε τα µέτρα που έχει εφαρµόσει η
Κυβέρνηση αυτό το διάστηµα, η όποια ανάπτυξη θα υπάρξει, θα
βασίζεται πάνω σ’ ένα καθεστώς σκλαβιάς για τους εργαζοµένους, ένα καθεστώς «γαλέρας» για την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώµατα, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, µε κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων στην πράξη, µε εξανδραποδισµό
των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.
Απ’ αυτήν την άποψη είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και αυτά
που επικαλείστε και εσείς ως Κυβέρνηση, αλλά και τα χειροκροτούντα παπαγαλάκια του συστήµατος, για µέτρα τα οποία διευκολύνουν και αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της
κυβερνητικής πολιτικής, όπως η υπόθεση επιτάχυνσης του
ΕΣΠΑ, είναι πολύ καθαρά.
Τι πρόκειται να χρηµατοδοτήσει το ΕΣΠΑ; Το δήλωσε πολύ καθαρά και ο κ. Μπαρόζο. Πρόκειται να χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, στοχοπροσηλωµένων
εκεί. Δεύτερον, θα χρηµατοδοτήσει την ανάγκη επιτάχυνσης των
ανατροπών των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην αγορά
εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής -όχι µόνο στη χώρα µας,
αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- για όλους τους
λαούς των αντιλαϊκών µέτρων που περιλαµβάνονται και συµπυκνώνονται στο περιβόητο Σύµφωνο για το Ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά συνέχιση και εξειδίκευση ακόµα περαιτέρω του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
δηµοσιονοµικής ανάπτυξης. Αποτελεί άλλη µια αποκάλυψη του
προσανατολισµού και του περιεχοµένου της κυβερνητικής πολιτικής ως βαθύτατα αντιλαϊκή και ταξική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επικαιρότητα φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήµατα που αφορούν τον τουρισµό µε τα οποία
ασχολείται και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Κάθε φορά που
στρώµατα, τµήµατα του λαού µας, της εργατικής τάξης κινητοποιούνται, ιδιαίτερα τη χειµερινή περίοδο, τότε κατασυκοφαντούνται οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο όνοµα του ότι
δυσφηµείται η χώρα και υπονοµεύεται ο τουρισµός ως οικονοµική δραστηριότητα.
Αλήθεια, όµως, ποιος πλήττεται από τις σηµερινές εξελίξεις
και από ποιον; Εµείς το λέµε καθαρά, υπεύθυνη είναι η κυβερνητική πολιτική που, εξαιτίας ακριβώς της συνολικότερης επιλογής
της απελευθέρωσης της αγοράς και στον τοµέα των µεταφορών,
οδηγεί στην εξαθλίωση δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους
και επαγγελµατίες στο χώρο των ταξί.
Αυτή ακριβώς είναι η υπεύθυνη που οδηγεί στη φτώχεια και
στην εξαθλίωση τους αυτοαπασχολούµενους, µε αποτέλεσµα οι
εργαζόµενοι στο χώρο αυτό να οργανώνουν την πάλη τους στην
προσπάθεια εναντίωσης, παρεµπόδισης, ανατροπής της συγκεκριµένης πολιτικής.
Βεβαίως, µαζί µε τα αντιλαϊκά µέτρα υπάρχει και το µαστίγιο
της κατατροµοκράτησης, της κατασυκοφάντησης, της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων µε κάθε τρόπο.
Επιτέλους, θα πρέπει να σταµατήσουν τα κροκοδείλια δάκρυα
των πολιτικών αλλά και δηµοσιογραφικών εκπροσώπων της αστικής τάξης σε σχέση µε την πορεία του τουρισµού, όταν ακριβώς
δεν χύνουν το παραµικρό δάκρυ τη στιγµή που εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες στη χώρα µας δεν µπορούν να κάνουν
διακοπές -είναι ένα είδος πολυτέλειας- και όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι στο χώρο του τουρισµού που
ζουν κάτω από συνθήκες «γαλέρας», σκλαβιάς, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς ωράριο. Γι’ αυτούς καµία απολύτως κουβέντα.
Αυτό ακριβώς επαναλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Ποιο είναι το βασικό ζήτηµα; Η υπόθεση της προώθησης
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της τουριστικής κατοικίας. Τι αφορά; Αφορά την ανάγκη διαµόρφωσης ενός νοµικού πλαισίου για να διευκολυνθούν οι µεγάλης
έκτασης επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµό.
Με βάση τα δηµοσιεύµατα που υπάρχουν, για την επόµενη
πενταετία σχεδιάζονται στον τοµέα της τουριστικής κατοικίας
επενδύσεις ύψους 7 µε 10 δισεκατοµµυρίων και δηµιουργία –
µπορεί να είναι φιλόδοξο το νούµερο- εκατό χιλιάδων τουριστικών κατοικιών.
Αυτό αποκαλύπτει, πραγµατικά, ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να προωθηθεί η τουριστική κατοικία. Εµείς το λέµε καθαρά, δεν ενδιαφέρονται ούτε οι εργαζόµενοι ούτε ο λαός.
Ενδιαφέρονται οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Με βάση πάλι τα δηµοσιεύµατα, είναι επιχειρηµατικοί όµιλοι από τη Ρωσία, από την
Κίνα, από το Ισραήλ, οι οποίοι έχουν τέτοια projects και θέλουν
να τα εφαρµόσουν το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Αυτό σε τι τους εξυπηρετεί; Διευκολύνει στην αναπαραγωγή
συσσωρευµένων κεφαλαίων. Διευκολύνει στο να γίνουν αυτές οι
τεράστιες επενδύσεις. Επίσης συγκεντρώνουν τη γη σε λίγα
χέρια οδηγώντας στην εκποίηση µαζικών τµηµάτων. Ταυτόχρονα
διευκολύνει τη διακηρυγµένη θέση της Κυβέρνησης να επιταχυνθεί η εκποίηση των κρατικών ακινήτων. Ένα µέσο γι’ αυτήν την
εκποίηση είναι ακριβώς το να προωθηθεί η τουριστική κατοικία.
Δεύτερο ζήτηµα, το οποίο διευκολύνει είναι ακριβώς ότι συµβάλλει µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία στη µεγέθυνση των κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού, άρα,
δηλαδή στην ισχυροποίηση των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, των µεγάλων τουριστικών αλυσίδων σε βάρος των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Τρίτο βασικό στοιχείο του συγκεκριµένου τµήµατος του νοµοσχεδίου αφορά στην αλλαγή της χρήσης γης, όπου ουσιαστικά
είναι αυτό που καταγγέλλαµε και µε αφορµή τις µεγάλες πυρκαγιές του 2007. Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία θα αλλάξει η χρήση
γης, δηλαδή από αγροτικές καλλιέργειες και παραγωγές των
φτωχών και µικρών αγροτών, αυτή η γη θα συγκεντρωθεί και θα
διευκολυνθεί η ανάπτυξη µεγάλων ξενοδοχειακών τουριστικών
επενδύσεων.
Το αποτέλεσµα είναι να οδηγείται στην καταστροφή η αγροτική παραγωγή ακόµη περισσότερο, µε οδυνηρές και τραγικές
επιπτώσεις στην ανάγκη κάλυψης των διατροφικών αναγκών του
λαού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα επίσης την κατασπατάληση
των φυσικών πόρων, γιατί ακριβώς µία από τις διακηρυγµένες
θέσεις της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία, η διασπορά, ο πολλαπλασιασµός των γκολφ, µε σοβαρούς κινδύνους στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Αυτό το σχέδιο θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της ισόρροπης ανάπτυξης, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση; Εµείς λέµε «όχι».
Ίσα-ίσα, θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο την υπερσυγκέντρωση τουριστικών υποδοµών σε ήδη κορεσµένες περιοχές. Άλλωστε αυτό λένε τα ίδια τα στοιχεία που υπάρχουν.
Ποιοι είναι οι τόποι στους οποίους φιλοδοξούν να αναπτυχθούν τέτοια σχέδια; Είναι η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Ρόδος, η Μαγνησία, περιοχές της Πελοποννήσου, η Μεσσηνία, η Αργολίδα
και η Ηλεία, περιοχές όπου υπάρχει ισχυρή υπερσυγκέντρωση
ξενοδοχειακών υποδοµών και τουριστικών δραστηριοτήτων, µε
σοβαρές επιπτώσεις στα δίκτυα, στις υποδοµές και γενικά στην
όλη κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
Τρίτο σηµείο του νοµοσχεδίου, που έχει την ίδια φιλοσοφία και
λογική, είναι ακριβώς η διευκόλυνση που κάνει, η νοµιµοποίηση
που κάνει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη των τυχερών παιχνιδιών,
αλλά και του διαδικτυακού τζόγου.
Και αυτό ακριβώς, θα δηµιουργήσει τεράστιους κινδύνους
στην ίδια τη λαϊκή οικογένεια, όπου θα τη σπρώξει ως διέξοδο
από την κρίση και από την αντιλαϊκή επίθεση που υπάρχει στον
τζόγο, για να αντιµετωπίσει επείγουσες ανάγκες οδηγώντας την
επί της ουσίας στην ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά και διαµορφώνει νέες «αξιακές» αρχές: δηλαδή, την αρχή του τζόγου,
την αρχή των τυχερών παιχνιδιών µέσα από τα οποία θα µπορέσει ο καθένας, ο νέος άνθρωπος, να ικανοποιήσει τις βασικές του
ανάγκες.
Και αυτό, το οποίο σήµερα παρουσιάζεται, είναι µια σφοδρότατη διαπάλη για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι και στα τυχερά
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παιχνίδια και στον διαδικτυακό τζόγο. Θα τα έχει ο ΟΠΑΠ µε τα
ιδιωτικά κεφάλαια που έχει από πίσω και την πορεία ιδιωτικοποίησης ή οι πολύ µεγάλοι ιδιωτικοί όµιλοι, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτόν; Με βάση, επίσης, δηµοσιεύµατα
αναφέρονται για τον Όµιλο Βαρδινογιάννη, τον Όµιλο Λαµπράκη, τον Μπόµπολα, τον Κοντοµηνά, τον Μελισσανίδη που ενδιαφέρονται ως επιχειρηµατικοί όµιλοι να επενδύσουν και να
δραστηριοποιηθούν στο χώρο του τζόγου.
Έτσι, λοιπόν, η αντίθεση, η οποία υποκρύπτεται εδώ πέρα και
η οποία αναπτύσσεται είναι µια αντίθεση πραγµατική ανάµεσα
στα οικονοµικά συµφέροντα και στη διαπάλη των οικονοµικών
συµφερόντων: αν ο ΟΠΑΠ θα αποκτήσει µια προίκα για να µπορεί να τη διαπραγµατευθεί καλύτερα στην εκποίηση η Κυβέρνηση και οι όµιλοι, που είναι πίσω από τον ΟΠΑΠ να αποκτήσουν
το πάνω χέρι ή αν θα είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Και αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι µόνο ψευδεπίγραφη, όπως
µπορεί να είναι άλλες, αλλά είναι και επικίνδυνη για το λαό. Γιατί
το σκάνδαλο δεν είναι το ποιους επιχειρηµατικούς οµίλους πριµοδοτεί η Κυβέρνηση –κάποιους επιχειρηµατικούς οµίλους θα
πριµοδοτούσε- αλλά το σκάνδαλο είναι η νοµιµοποίηση του τζόγου στη λαϊκή συνείδηση. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
Και εµείς το λέµε καθαρά: Καµµία νοµιµοποίηση του τζόγου,
πάταξη της παράνοµης δραστηριότητας, η οποία µε ευθύνη των
κυβερνήσεων –και της σηµερινής και της προηγούµενης- αναπτύσσεται όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και οργάνωση
της αγοράς ψυχαγωγικών παιχνιδιών, για να αντιµετωπιστούν και
τα όποια φαινόµενα παράνοµης µετατροπής τους σε τυχερά παιχνίδια.
Αλλά εκεί που είναι αποκάλυψη ακόµα µεγαλύτερη της πολιτικής φιλοσοφίας και του προσανατολισµού της Κυβέρνησης, είναι
οι τροπολογίες. Με µια τροπολογία εκατόν πενήντα σελίδων προχωράτε στην κατάργηση και στη συγχώνευση µιας σειράς οργανισµών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου άµεσα
εποπτευόµενων από το κράτος, που αυτό δεν αποτελεί αποσπασµατική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στη συνολικότερη επιλογή
την οποία έχετε κάνει. Στην ανάγκη δηλαδή, να προσαρµοστεί
το αστικό κράτος στις σύγχρονες, σηµερινές ανάγκες του κεφαλαίου, για να µπορέσει µε αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει την
επέκταση της δράσης και σε άλλους τοµείς, αξιοποιώντας τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, τη λογική της εµπορευµατοποίησης
µιας σειράς τοµέων της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών παροχών, όπως για παράδειγµα, είναι: η κατάργηση του Εθνικού
Ιδρύµατος Νεότητας και η εµπορευµατοποίηση της σίτισης και
της στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών, η διευκόλυνση,
που προσπαθείτε να κάνετε µε νύχια και µε δόντια, της εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας και της παράδοσης του ορυκτού
πλούτου στο µεγάλο κεφάλαιο και τους πολυεθνικούς οµίλους.
Γι’ αυτό ακριβώς οδηγείτε στην κατάργηση, για παράδειγµα, του
ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών. Και ταυτόχρονα,
µέσα από αυτήν τη διαδικασία δροµολογείται την απόλυση επτά
χιλιάδων εργαζοµένων, που απασχολούνται σε αυτούς τους οργανισµούς µέσω των διάφορων καινούργιων «φρούτων» που
εφαρµόζονται, όπως είναι, για παράδειγµα, η εργασιακή εφεδρεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η αντιλαϊκότητα και η αντεργατικότητα της κυβερνητικής πολιτικής αποκαλύπτεται σε όλο το µεγαλείο. Σε άσχετη τροπολογία, σε τροπολογία που την αυτοαποκαλείτε για δήθεν
αναποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού µηχανισµού, περνάτε παράγραφο που οδηγεί σε νέες περικοπές επιδοµάτων στους δηµοσίους υπαλλήλους. Για να εξοικονοµήσει –να κλέψει δηλαδή,
από τις τσέπες των δηµοσίων υπαλλήλων- το κράτος ακόµη 351
εκατοµµύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτός είναι ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της πολιτικής σας.
Βεβαίως αφήνω στην άκρη τα διάφορα πολιτικά τερτίπια εξαπάτησης που κάνετε σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα και κοινωνικές
οµάδες όπως, για παράδειγµα, η παράγραφος 10 του άρθρου
24, που µπήκε εµβόλιµα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο για το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Βάζετε τροπολογία που ακυρώνεται
άρθρο, που ψηφίστηκε πριν από σαράντα ηµέρες από την κυ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

βερνητική πλειοψηφία, για παράταση της προθεσµίας απελευθέρωσης των υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας στις 15/9. Και το
καταργείτε. Από σήµερα να εφαρµοστεί η απελευθέρωση της
αγοράς στον τοµέα της υγείας.
Άρα φαίνεται ότι ο Ραγκούσης δεν είναι από µόνος του ενάντια
στον «καλό Ρέππα». Και ο Υπουργός κ. Λοβέρδος εφαρµόζει
αυτήν την πολιτική της άµεσης απελευθέρωσης της αγοράς,
χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Αντίστοιχη λογική διέπει και τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε τη φορολογία. Επεκτείνετε την περαίωση πού; Σε επιχειρήσεις
µε τζίρο πάνω από 35 εκατοµµύρια σε ετήσια βάση, δηλαδή στις
επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Και αντί
να τους κάνετε έλεγχο στους µονοπωλιακούς οµίλους, τους
λέτε: «Δώστε µερικές εκατοντάδες ευρώ σε ετήσια βάση και θα
κλείσουµε τα βιβλία σας». Δεν είναι αυτό µια χαριστική ρύθµιση
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους;
Δεύτερη, µεγάλη σκανδαλώδης ρύθµιση: Παραγράφετε τη
σκαστή παρανοµία, την οποία έχουν κάνει πλουτοκράτες στον
τόπο µας, βαφτίζοντας τα σκάφη αναψυχής τους σε επαγγελµατικά σκάφη. Και είναι σκαστή παρανοµία. Και αντί, λοιπόν, να
διεκδικήσετε όλα τα διαφυγόντα έσοδα του κράτους, τους τα χαρίζετε και από πάνω, όλες αυτές τις παράνοµες πράξεις.
Και πού πάτε; Πάτε και καταργείτε τη δυνατότητα που έχει
ένας µισθωτός ή ένας συνταξιούχος, να πληρώσει σε δόσεις τον
ετήσιο φόρο εισοδήµατος. Και του λέτε: «Εφάπαξ, τον επόµενο
µήνα πρέπει να εξοφλήσεις τις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν
από το φόρο εισοδήµατος».
Ιδιωτικοποιείτε το ελεγκτικό και εισπρακτικό έργο µέσα από
την παροχή αυτής της δυνατότητας σε ιδιωτικά λογιστικά και νοµικά γραφεία. Βεβαίως και µια σειρά άλλα µέτρα στα οποία µπορούµε να αναφερθούµε πιο αναλυτικά, επιβεβαιώνουν αυτό το
χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λοιπόν, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Θέλουµε να πούµε ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο.
Θα κλείσω µε την εξής εκτίµηση, την οποία κάνουµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Τώρα που οι εξελίξεις συνολικά και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη διεθνή καπιταλιστική
οικονοµία επιβεβαιώνουν την τεράστια δυσκολία που έχει η
αστική διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης, γίνεται ακόµη πιο
ορατό ότι το µέλλον της Ευρωζώνης κλυδωνίζεται από οξυµένες
αντιθέσεις και ανισοµετρίες.
Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται στις σηµερινές συνθήκες είναι
η βασική εκτίµηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας
ότι στη χώρα µας υπάρχουν αντικειµενικά οι προϋποθέσεις για
µια ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, µε µετατροπή
της ιδιοκτησίας του µεγάλου κεφαλαίου σε κοινωνική κρατική
ιδιοκτησία, µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό της παραγωγής,
εργατικό έλεγχο.
Ξεδιπλώνοντας, λοιπόν, ο λαός τη λαϊκή αντεπίθεση µε αφετηρία την απαίτηση να πληρώσουν για την κρίση τα µονοπώλια
και οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί και προβάλλοντας τέτοιους
αγωνιστικούς, ριζοσπαστικούς στόχους πάλης, που µπορούν να
ανοίγουν το δρόµο της αποφασιστικής σύγκρουσης γιατί λύση
υπάρχει …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε παρακαλώ,
κύριε Καραθανασόπουλε, µιλήσατε ήδη τέσσερα λεπτά επιπλέον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …φτάνει ο λαός να πιστέψει στις δυνάµεις του. Αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και διαγραφή του χρέους στο πλαίσιο της λαϊκής εξουσίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
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αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον κ. Καραθανασόπουλο.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τον κ. Παύλο Μαρκάκη, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρατηρήσετε και εσείς ότι άλλαξαν
οι διαδικασίες στην Εθνική Αντιπροσωπεία και ασφαλώς, προς
το χειρότερο. Νοµοθετούµε υπό πίεση, νοµοθετούµε µε προθεσµία, γιατί λέει ο Υπουργός ότι ως τις 20 Αυγούστου, έρχεται η
τρόικα στην Ελλάδα.
Και γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν τους φωνάζετε το δεκαπενταύγουστο, που είναι και της Παναγίας µπας και γίνει κανένα θαύµα,
να βάλει το χεράκι της, να σωθεί η εθνική οικονοµία; Στις 20 Αυγούστου δεν έχετε κανένα πλεονέκτηµα.
Και δεν εννοώ ότι παραβιάζεται ο Κανονισµός, αλλά ότι συνειδητά έχουµε µια κακή νοµοθεσία, όταν σε ένα νοµοσχέδιο καλύπτονται σχεδόν τα πάντα. Και έχουµε ένα νοµοσχέδιο χωρίς
ταυτότητα, που ασφαλώς δεν µπορείς να ξεχωρίσεις αρχή, µέση
και τέλος. Και προφανώς, δεν υπάρχει ούτε στην Κυβέρνηση,
στην εκτελεστική εξουσία, ξεκάθαρη γνώµη επί της αρχής.
Και εννοώ: Για ποιο θέµα µιλάµε σήµερα, κύριοι συνάδελφοι;
Για τον τουρισµό; Μήπως µιλάµε για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό, για τα τυχερά παιχνίδια, ή για τις τροπολογίες της παραµονής που κατατίθενται στην Ολοµέλεια και στην ουσία
πρόκειται για ένα άλλο πολυνοµοσχέδιο;
Κι έχω µία απορία. Γιατί στο τέλος δεν φέρνετε και το µισθολόγιο και αναγκάζετε τον κ. Ρέππα να ταλανίζεται µέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές; Βάλτε και το µισθολόγιο µέσα, βάλτε
και αυτό για το οποίο παιδεύεται ο κ. Παπακωνσταντίνου για τα
αυθαίρετα. Στις 20 του µηνός πάλι η τρόικα εδώ θα είναι.
Δηλαδή έχουµε τώρα ένα νοµοσχέδιο «ψεκάστε, σκουπίστε,
τελειώσατε». Όταν εισάγονται τέσσερα νοµοσχέδια που αντιστοιχούν σε τέσσερα Υπουργεία στη συσκευασία του ενός, στην
ουσία εξευτελίζεται η διαδικασία, γιατί ο χρόνος των οµιλητών
είναι ο ίδιος.
Τι θα έπρεπε να γίνει κανονικά; Τέσσερα είναι τα νοµοσχέδια;
Να τετραπλασιαστεί ο χρόνος, άµα θέλετε να έχετε αντικειµενικές διαδικασίες. Αλλά εδώ εξευτελίζετε και τη διαδικασία της
δεύτερης ανάγνωσης. Αντί για βελτιώσεις έχετε για παράδειγµα
για τα τυχερά παιχνίδια, ένα άλλο νοµοσχέδιο. Γιατί, λέει, µέσα
στο αεροπλάνο ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών προτίµησε άλλη
ρύθµιση αντί της αρχικής ρύθµισης και µάλιστα χειρότερη από
την πρώτη. Αυτό που χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η αντιφατικότητα της νοµοθεσίας µε την πραγµατικότητα.
Ας πάρουµε για παράδειγµα το νοµοσχέδιο για τον τουρισµό.
Τι θέλει να πετύχει το κοµµάτι αυτό του νοµοσχεδίου; Είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού και θέλει να αναδείξει
τον ποιοτικό τουρισµό και να φέρει καινούργιο τουριστικό προϊόν
µε τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα και να προκαλέσει επενδύσεις.
Τι συµβαίνει όµως στην πραγµατικότητα; Για ποιον τουρισµό
µιλάµε, αγαπητοί συνάδελφοι; Για τον τουρισµό που τον βούλιαξε η διαµάχη Ραγκούση-Ρέππα; Με την αναστάτωση που προκαλούν τα ταξί µέσα στο κατακαλόκαιρο; Ποιον τουρισµό λέτε;
Μήπως µιλάµε για τον τουρισµό της κρουαζιέρας, που τα κρουαζιερόπλοια αλλάζουν συνέχεια λιµάνια προορισµού; Μήπως µιλάµε για τον τουρισµό των πτήσεων τσάρτερ, που τα
αεροδρόµια είναι µπλοκαρισµένα και τα αεροπλάνα προσγειώνονται αλλού;
Έχουµε λέει και ποιοτικό τουρισµό, αυτόν τον ποιοτικό τουρισµό της πλατείας Συντάγµατος. Έναν ολόκληρο µήνα, όλον τον
Ιούλιο, τσαντίρια, υπαίθριο πάρκιν, απλωµένα ρούχα, απλωµένα
σεντόνια µε µαϊµού προϊόντα, βρωµιά και δυσωδία στην κεντρική
πλατεία της Αθήνας και υπνωτισµένη και ανίκανη η πολιτεία, το
κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση παρακολουθούν την κατρακύλα του ποιοτικού τουρισµού. Τον ποιοτικό τουρισµό που τον
είχαν δολοφονήσει τον προηγούµενο µήνα, τον Ιούνιο δηλαδή,
οι κουκουλοφόροι όταν έκλεισαν τα κεντρικά ξενοδοχεία που δεν
µπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια των επισκεπτών και των
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τουριστών. Κλειστό το «KING GEORGE». Αποτέλεσµα σηµερινό
είναι τα µεγάλα ξενοδοχεία των Αθηνών µε πληρότητα που πέρυσι αυτήν την εποχή είχαν 91%, σήµερα να έχουν 36%. Τα 2/3
των δωµατίων είναι άδεια.
Έχουµε και τα ευτράπελα το φετινό καλοκαίρι του ποιοτικού
τουρισµού. Το βράδυ στην οδό Αµαλίας επί δύο µήνες έκλεινε η
κυκλοφορία των οχηµάτων, γιατί καµµιά εικοσαριά απόγονοι των
αγανακτισµένων έπαιζαν µπάλα στο οδόστρωµα της οδού Αµαλίας. Τουλάχιστον µπορεί να µας πει ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη µε πόσο σκορ βγήκαν αυτοί που έπαιζαν µπάλα;
Πόσο ήταν το σκορ των οµάδων και αν συµπλήρωναν εντεκάδες
ή έπαιζαν πέντε επί πέντε.
Το σκορ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 4,3 δισεκατοµµύρια
υστέρηση των εσόδων στο πρώτο εξάµηνο. Και ξέρετε ποιος θα
τα πληρώσει; Τα συνηθισµένα θύµατα. Πάλι οι συνεπείς φορολογούµενοι και οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο
του νοµοσχεδίου για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Λένε, λοιπόν, ότι βάζουν ελεγκτές, δικηγορικά γραφεία, κοινοπραξίες, εταιρείες, γιατί οι κρατικοί υπάλληλοι δεν µπορούν να
συλλάβουν τη φοροδιαφυγή. Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, τη
φοροδιαφυγή, ακόµα και όταν αυτός ο ανεπαρκής κρατικός µηχανισµός τη συλλαµβάνει, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξέρετε τι την
κάνει; Την αφήνει ελεύθερη, ατιµώρητη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η φοροδιαφυγή µε τα µεγάλα σκάφη αναψυχής. Θυµάστε την επιτυχία των κρατικών
υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που συνέλαβαν την απάτη που γινόταν µε
τα µεγάλα σκάφη αναψυχής, τα κότερα, που ενώ ήταν για ιδία
χρήση των ιδιοκτητών, τα έδιναν ως επαγγελµατικά; Αυτοί λοιπόν
για να απαλλάσσονται και να µην πληρώνουν τίποτα, τα δήλωναν
σαν επαγγελµατικά σκάφη, µίσθωναν µε ψεύτικα µισθωτήρια
συµβόλαια και απολάµβαναν απαλλαγές στα καύσιµα, στον ΦΠΑ
και στα τεκµήρια.
Αυτήν την απάτη, αυτήν τη φοροδιαφυγή ξέρετε πώς την τιµωρεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Διαβάστε το άρθρο 19 του νοµοσχεδίου. «Ειδικές ρυθµίσεις για την παύση ισχύος της άδειας
επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής». Και ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία; Ότι δεν έχει, λέει, αντίρρηση και η Νέα Δηµοκρατία.
Τι παράδειγµα, λοιπόν, δίνετε στους λίγους έντιµους υπαλλήλους που συνέλαβαν αυτήν την απάτη, αυτήν τη φοροδιαφυγή;
Ότι είναι κορόιδα; Αν το κράτος απαλλάσσει από τις συνέπειες
της απάτης, τότε γιατί να µη δεχόταν την πρόταση των φοροφυγάδων και να κάνουν οι εφοριακοί τα στραβά µάτια; Τέτοιες συνειδήσεις διαµορφώνετε και γι’ αυτό φουντώνει η φοροδιαφυγή.
Τώρα θα σας πω για το κεφάλαιο µε τα τυχερά παιχνίδια. Τρεις
φορές άλλαξε άποψη η Κυβέρνηση. Τύφλα να έχει η κυβερνητική
γραµµή για τα ταξί. Ξεκίνησαν κατ’ αρχάς µε ένα νοµοσχέδιο του
κ. Παπακωνσταντίνου όπου χορηγούσε άδειες τυχερών παιχνιδιών χωρίς προνόµια στον ΟΠΑΠ, πάντα σε ιδιώτες και στον
ΟΠΑΠ µέσω διαγωνισµών.
Ακολούθησε ένα άλλο νοµοσχέδιο του κ. Βενιζέλου που µοίραζε άδειες των τυχερών παιχνιδιών µισές στον ΟΠΑΠ µε ανάθεση και µισές σε τρίτους µε διαγωνισµό.
Μεταξύ των δύο εβδοµάδων ο κ. Βενιζέλος άλλαξε γνώµη και
µέσα στο αεροπλάνο αποφάσισε να δώσει όλες τις άδειες στον
ΟΠΑΠ. Θαυµάστε, λοιπόν, κυβερνητική σταθερότητα. Για ποιό
λόγο λοιπόν, για ποια αιτία ο ίδιος Υπουργός άλλαξε γνώµη σε
επτά ηµέρες; Πότε έκανε λάθος; Τότε ή τώρα;
Το δεύτερο κορυφαίο θέµα για τα τυχερά παιχνίδια είναι η
προνοµιακή µέχρι σκανδαλώδης προτίµηση στον ΟΠΑΠ, µε δεδοµένο ότι ο ΟΠΑΠ ήταν ένα µονοπώλιο. Για να µην λένε, λοιπόν,
µονοπώλιο, µόλις πριν λίγο καιρό τον ιδιωτικοποίησαν, µε µεγάλη
συµµετοχή µάλιστα ιδιωτών, 66% των µετόχων του ΟΠΑΠ ανήκει
σε ιδιώτες και το 34% ανήκει στο δηµόσιο. Άρα δεν υπάρχει µόνο
δηµόσιο συµφέρον. Υπάρχει παράλληλα και µεγάλο ιδιωτικό
συµφέρον. Θα έχουµε, λοιπόν, κρατική ενίσχυση σε ιδιωτικού
συµφέροντος εταιρεία;
Κι εδώ µπαίνει και το τρίτο κορυφαίο θέµα. Η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σαφή τη
θέλησή της εγκαίρως, µε εµπεριστατωµένη γνώµη και λέει ότι αν
η Ελλάδα εφαρµόσει το µέτρο της κρατικής ενίσχυσης και δεν
το γνωστοποιήσει και το εφαρµόσει χωρίς την προηγούµενη έγ-
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κριση της επιτροπής, η επίµαχη ενίσχυση θα θεωρηθεί παράνοµη. Κι αν θεωρηθεί και ασύµβατη, θα το πληρώσει το πρόστιµο
το ελληνικό δηµόσιο.
Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα µε τον τρόπο που νοµοθετεί θα πληρώσει πάλι πρόστιµο. Και επειδή η γνώµη της επιτροπής δίνει
προθεσµία στην υπάρχουσα κατάσταση µέχρι τις 8 Αυγούστου
του 2011, ο κ. Βενιζέλος βιάζεται να νοµοθετήσει όπως όπως
µέχρι τις 5 Αυγούστου γιατί έτσι θα καταδικαστεί από αµέλεια,
ενώ αν το ψηφίσει µετά θα καταδικαστεί από πρόθεση.
Πάντως το νοµοσχέδιο αυτό, όπως τελικά ψηφίζεται και εισέρχεται στην αντιπροσωπεία δεν έχει αποσταλεί ακόµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρυθµίζει µεν τα τυχερά παιχνίδια για την
απαγόρευση των οποίων πληρώνουµε µέχρι σήµερα πρόστιµο
11,5 εκατοµµυρίων το χρόνο, αλλά την καταδίκη για το νέο πρόστιµο δεν τη γλιτώνουµε, για παράβαση του νόµου περί υγιούς
ανταγωνισµού.
Πλανάται δε, το ερώτηµα: ποιοι και πόσοι γνώριζαν την πριµοδότηση αυτή του ΟΠΑΠ µιας ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης
στο Χρηµατιστήριο µε σίγουρη αύξηση των µετοχών της;
Τέλος θα αναφερθώ στο ανησυχητικό και εκβιαστικό πλάνο
που νοµοθετούµε πάλι. Θα πάρουµε, λέει, την έκτη δόση και για
να την πάρουµε πρέπει να πουλήσουµε, να παραχωρήσουµε όσο
µπορούµε, όσο-όσο, για να µαζέψουµε µέχρι τέλος Αυγούστου
1,7 δισεκατοµµύριο και 5 δισεκατοµµύρια µέχρι τέλος του χρόνου. Δεν σας ανησυχεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εν όψει τέτοιων
πιέσεων θα καταλήξουµε όλα να φεύγουν όπως-όπως και όσο να
είναι;
Πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ και σε µία ουσιαστική παράλειψη του νοµοσχεδίου. Αναφέρεται µόνο στα τυχερά
παιχνίδια τα VLTs, µε προνόµιο τεχνολογίας µόνο την «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» και απεριόριστο τζόγο, που έχει νοµοθετηθεί µόνο σε τρεις
χώρες της Ευρώπης, στην Τσεχία, στην Αγγλία και στην Ιταλία.
Υπάρχει κατασκευαστικό µονοπώλιο δύο έως τριών ξένων εταιρειών. Δηλαδή, αν ο ΟΠΑΠ πληρώσει για την εξαγορά της άδειας
των µηχανηµάτων στο δηµόσιο 15.000 ευρώ ανά µηχάνηµα, αν
υποθέσουµε ότι το δηµόσιο έχει σαν στόχο να µαζέψει
500.000.000, θα πρέπει να πληρώσει για το τερµατικό το VLTs
περίπου 6.000 µε 8.000, µε συνέπεια να έχουµε εκροή
250.000.000 σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Παραλείπει, λοιπόν, εσκεµµένα τα ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισµένου οφέλους το νοµοσχέδιο, που αποτελούν ανάχωµα
για τον απεριόριστο τζόγο. Αυτά επιτρέπονται και λειτουργούν
σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουν µικρό κύκλο παιχνιδιού
και περιορίζει το ενδεχόµενο «ηµερήσιο χάσιµο» µόνο σε µερικά
δεκάδες ευρώ. Επιπλέον, κατασκευάζονται στην Ελλάδα, εξάγονται σε χώρες της Ευρώπης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα περισσότερων εσόδων για τη χώρα µας. Όλα αυτά, όµως, τα
αγνοείτε και θέλετε να µετατρέψετε τη χώρα µας σε ένα απέραντο καζίνο µε τα VLTs.
Και µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα των αντικρουόµενων νοµοθετηµάτων καταθέτετε και ένα πλήθος τροπολογιών: Ενοποίηση
των ΔΟΥ, ο ορισµός και παύση προϊσταµένων χωρίς φραγµούς
και ουσιαστική οµολογία αποτυχίας των κοµµατικών µέχρι σήµερα προτιµήσεών σας, µείωση των επιδοµάτων των δηµοσίων
υπαλλήλων µε αναδροµική ισχύ -πάλι καλά που δεν µας είπατε
ότι µας φέρνετε και το νέο µισθολόγιο- συγχωνεύσεις και κατάργηση δηµοσίων οργανισµών µε πολλά προβλήµατα και ερωτηµατικά, µέχρι και καθαρισµό σχολείων µε συµβάσεις έργου, µετά
από την καλλικρατική διάλυση των ΟΤΑ.
Αν αυτό, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, που σας περιέγραψα
και ζούµε σήµερα είναι νοµοθετική διαδικασία, λυπάµαι αλλά
εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, µαριονέτες σε ένα θέµα
θεάτρου σκιών δεν πρόκειται να γίνουµε. Καταψηφίζουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο, που εδώ που τα λέµε δεν έχει και καµµία
αρχή.
Θα πρέπει κι εσείς, κυρία Πρόεδρε, να διαφυλάξετε τη νοµοθετική εργασία ώστε η ψήφιση του νοµοσχεδίου να µην ταυτιστεί
µε την ιταλική επιθεώρηση «Tutti Frutti». Εδώ το νοµοσχέδιο τυχαίνει να έχει και πολλά «φρουτάκια». Τουλάχιστον για να έχει
ενδιαφέρον εκτός από προκλητικές διατάξεις, βάλτε και µερικές
προκλητικές παρουσίες για να αποκτήσει ενδιαφέρον.
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Στα επιπλέον κεφάλαια τώρα για τα σύγχρονα τουριστικά καταλύµατα, εµείς κατ’ αρχάς είµαστε θετικοί στην ιδέα να δηµιουργηθεί ένα νέο τουριστικό προϊόν. Θέλουµε, όµως, να µην
είναι µονοπώλιο και προνόµιο µόνο ξένων ξενοδοχειακών αλυσίδων, αλλά και των ντόπιων επιχειρηµατικών εταιρειών του τουρισµού, οι οποίες θα επενδύσουν πιο γρήγορα από τους ξένους.
Γι’ αυτό ζητάµε να περιληφθούν στις προϋποθέσεις και τα ξενοδοχεία των τεσσάρων αστέρων, κύριε Υπουργέ, γιατί το κρίσιµο
σηµείο είναι η ποιότητα και το µέγεθος των εκατό τετραγωνικών
και όχι τα αστέρια. Ζητάµε να εφαρµοστεί εύκολα και σε υφιστάµενες µονάδες, αρκεί να καταρτιστεί και να εγκριθεί από την ειδική υπηρεσία µία αξιόπιστη λειτουργική πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Τελειώνω.
Υπάρχουν και σηµεία προβληµατισµού που δείχνουν ακόµη
την έλλειψη του κυβερνητικού συντονισµού. Όταν παράλληλα µε
το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, τρέχει η απλούστευση των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, όταν παράλληλα τρέχει νοµοθέτηµα για τη διαδικασία των οικοδοµικών αδειών, όταν έχει καθιερωθεί σε άλλες υπηρεσίες η υπηρεσία µιας τάσης,
αναρωτιέται κάποιος γιατί το πολεοδοµικό γραφείο να βρίσκεται
και στον ΕΟΤ, γιατί να έχουµε άλλη µια ειδική υπηρεσία µιας
τάσης για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στις τροποποιήσεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, υπάρχουν άρθρα και παράγραφοι που αποτέλεσαν προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και συµφωνούµε,
όπως για το συντάξιµο χρόνο των στρατιωτικών που τελούν σε
κατάσταση πτητικής ενέργειας, το άρθρο 8 παράγραφος 8. Με
άλλες ρυθµίσεις, όµως, είµαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί πρόκειται
για ανατροπή των προσδοκιών των συντάξεων µε οριζόντιες περικοπές, κάτι που υποσχεθήκατε ότι θα το σταµατήσετε, αλλά
ακόµη το συνεχίζετε.
Υπάρχουν αλλοπρόσαλλες αποφάσεις προσφάτου νόµου που
ψηφίσατε και τις αλλάζετε για το προσωπικό του ΟΣΕ και της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», όπου το πλεονάζον προσωπικό των εταιρειών
αυτών το µετατάξατε και το µεταφέρετε. Και τώρα αναγκάζεστε
να επανορθώσετε τη διάταξη, είτε γιατί κάνατε λάθος είτε γιατί
δεν θέλετε να χάσετε την εκλογική σας πελατεία.
Υπάρχει και µία λύση για αναβολή και αναστολή των διαδικασιών για αυτούς που ήταν ασφαλισµένοι στην «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Όταν υπήρχαν, όµως, τα ασφαλιστικά φιλέτα δεν
βρήκατε ανάδοχη εταιρεία και σήµερα αυτή η περίπτωση όσο
πάει και ξεµακραίνει και γίνεται όνειρο απατηλό. Η ενίσχυση δε
του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής µε οµόλογα σήµερα δεν είναι
πειστική, γιατί τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου δεν έχουν
καµµιά αγοραστική αξία και οι συνεχείς αναβολές δεν οδηγούν
σε οριστική λύση. Θα οδηγηθούµε σε αγωγές σε βάρος του δηµοσίου, γιατί είναι σίγουρο ότι το δηµόσιο φταίει για τον µη
επαρκή έλεγχο και την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών.
Για τις περιπτώσεις της περαίωσης θα πρότεινα να τις έχετε
συνέχεια σε διαδικασία, γιατί βάζετε συνέχεια κόκκινες γραµµές,
οι οποίες συνέχεια παραβιάζονται. Έτσι δεν πατάσσεται η φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό που σας ανέφερα για τα σκάφη αναψυχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να σας πω για τα θέµατα που µπαίνουν µε τη λειτουργία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Θα χρειαζόταν ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο, αλλά µπήκαν σε αυτό το νοµοσχέδιο «Tutti
Frutti» και έτσι αναγκαζόµαστε να τα ψηφίσουµε όλα µαζί.
Για τους λόγους που σας ανέφερα, επαναλαµβάνουµε ότι τέτοια νοµοσχέδια µε προθεσµία υπό την πίεση της τρόικας και µε
τέτοιες αλλοπρόσαλλες διατάξεις ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν πρόκειται να τις ψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
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Παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η λαϊκή σοφία λέει ότι τον Αύγουστο δουλεύουν εντατικά οι
κλέφτες και οι διαρρήκτες. Σε αυτήν τη λαϊκή παροιµία θα πρέπει
να προσθέσουµε ότι τον φετινό Αύγουστο εργάζεται εντατικά και
το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, προωθώντας νέα µέτρα
που κλέβουν κι άλλο εισόδηµα από τους πολλούς και από τους
φτωχότερους.
Τι έχουµε; Έχουµε οκτώ νοµοσχέδια σε συσκευασία του ενός.
Συνολικός όγκος µαζί µε τις τροπολογίες; Περίπου πεντακόσιες
σελίδες. Τι περιλαµβάνουν; Νέες, άγριες περικοπές µισθών, νέες
σηµαντικές µειώσεις συντάξεων, νέα µεγάλα δώρα σε συγκεκριµένα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, στο κοµµάτι δε περί τυχερών παιγνίων και µε έντονη την οσµή της διαπλοκής και των
φωτογραφικών διατάξεων.
Η Κυβέρνηση µε την πειθαρχία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας περνάει κυριολεκτικά σαν τον κλέφτη µέτρα µε διαδικασίες
που ευτελίζουν το ρόλο του Κοινοβουλίου. Είµαι βέβαιος ότι θα
υπερψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο από συναδέλφους που δεν
έχουν µπει στον κόπο καν να το διαβάσουν. Εδώ δεν διάβασαν
το µνηµόνιο που είχε εκατό σελίδες πέρυσι το Μάιο, θα διαβάσουν αυτό που έχει πεντακόσιες;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Στο χρόνο που µας διατίθεται, έρχοµαι να αναφερθώ στις βασικές διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Ξεκινώ από τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, διότι στα κυβερνητικά έδρανα είναι ο αρµόδιος Υφυπουργός ο κ. Νικητιάδης.
Οι σχετικές ρυθµίσεις είναι ένα µεγάλο δώρο σε µια µικρή, πολύ
µικρή κατηγορία µεγαλοξενοδόχων και µόνο σε αυτούς. Ποιους
πριµοδοτεί; Αυτούς που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία
λειτουργούν όλο το χρόνο, ένα πολύ µικρό δηλαδή µέρος, το
πλουσιότερο αυτών που ασχολούνται µε τον τουρισµό. Πώς τους
πριµοδοτεί; Δίνοντας τριπλάσιο συντελεστή δόµησης σε αυτούς
τους µεγαλοξενοδόχους, σε σχέση µε το συντελεστή δόµησης
που έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, είτε ασχολούνται µε τον
τουρισµό είτε όχι, γιατί είναι εκτός σχεδίου δόµησης. Τους πριµοδοτείτε, δηµιουργώντας µία ειδική διαδικασία, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, για να βγαίνουν µε διαδικασίες
fast track αυτές οι άδειες.
Υλοποιεί το µοντέλο της Ισπανίας, της τσιµεντοποίησης, σε µία
στιγµή που οι Ισπανοί το εγκαταλείπουν. Και το κάνει η Κυβέρνηση, για να προλάβει το Συµβούλιο της Επικράτειας, το οποίο
τον Οκτώβριο εξετάζει τις ενστάσεις πάνω στο χωροταξικό για
τον τουρισµό του κ. Σουφλιά και της προηγούµενης κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας.
Προβλέπει παρεκκλίσεις στη δόµηση σε αιγιαλούς και παραλίες. Δίνει τη δυνατότητα να συνυπολογίζονται ακόµη και περιοχές «NATURA» και δασικές εκτάσεις και δάση στη δόµηση, να
υπολογίζονται προκειµένου να βγαίνουν τα τετραγωνικά. Για να
καταλάβουν όσοι µας ακούν για τι πράγµα µιλάµε, σε ένα οικόπεδο εκατόν πενήντα στρεµµάτων, που είναι η προδιαγραφή, θα
είναι είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια τετραγωνικά µέτρα χτισµένα.
Τι κάνει ουσιαστικά; Στηρίζει και χειροτερεύει τις προβλέψεις
Σουφλιά, τις οποίες, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, όταν τις είχε φέρει ο κ.
Σουφλιάς, δηλώνατε: «Πάντες, πλην Λακεδαιµονίων. Όλη η Ελλάδα, πλην του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αντιδρά στη θεσµοθέτηση
του εκτρωµατικού κειµένου για τον τουρισµό µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο».
Και δεν είναι µόνο αυτό. Τα κάνετε αυτά µε µία ωµή πολιτική
διαδικασία δοσοληψίας µε τους µεγαλοξενοδόχους. Όλες οι
αποφάσεις για το πώς θα γίνει θα βγαίνουν µε αποφάσεις Υπουργών. Αυτοί που θα δίνουν τις άδειες δεν θα είναι οι πολεοδοµίες,
αλλά µία ειδική υπηρεσία εγκατεστηµένη µέσα στον ΕΟΤ και θα
αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα. Τους δίνετε τριπλάσιο συντελεστή, ένα µεγάλο µπόνους και σας δίνουν πολιτική υποστήριξη. Αυτή είναι η ουσία. Είναι µία τεράστια κολοτούµπα σε
σχέση µε αυτά που λέγατε όταν ήσασταν Αντιπολίτευση.
Έρχοµαι στα φορολογικά. Το βασικό είναι ότι κάνετε µία νέα
περαίωση και µάλιστα για τους πολύ µεγάλους. Συµπεριλαµβά-
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νετε στην περαίωση τις επιχειρήσεις µε τζίρο από 20 εκατοµµύρια έως 40 εκατοµµύρια ευρώ. Πέρυσι, όταν κάνατε την περαίωση, είπατε: «Αυτούς τους µεγάλους τους εξαιρούµε για να τους
ξετινάξουµε στους ελέγχους. Γι’ αυτό περαιώνουµε στους µικρούς, τους µεσαίους και τους σχετικά µεγάλους». Εδώ, όµως,
βάζετε και τους πολύ µεγάλους στην περαίωση. Ποιοι; Εσείς,
κύριε Νικητιάδη, κύριε Οικονόµου, που λέγατε πέρυσι, στις 25
Οκτωβρίου 2010, τα εξής: «Με την περαίωση κλείνουµε το παρελθόν και βάζουµε καθαρούς κανόνες για τη συνέχεια. Έχει
δίκιο να φωνάζει κάποιος για την περαίωση. Για εµάς είναι η τελευταία φορά. Το νέο φορολογικό σύστηµα βάζει τέλος». Ποιος
τα έλεγε αυτά στις 30-9-2010; Ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο
Γιώργος Παπανδρέου. Κοροϊδεύετε τους πάντες!
Θα βοηθήσει τα έσοδα η περαίωση; Όχι. Θα βλάψει τα έσοδα,
διότι όποιος κλείνει κανονικά τις υποθέσεις του νιώθει κορόιδο.
Θα περιµένει την επόµενη περαίωση. Δεν σας πιστεύει πια κανείς. Είναι ένα µπόνους στο άρθρο 18.
Στο άρθρο 19, βγάζετε λάδι τους σκαφάτους, εκείνους τους
πλούσιους που έχουν µεγάλα ιδιωτικά κότερα, τα οποία εµφάνιζαν ψευδώς ως επαγγελµατικά. Τους πιάσατε µε τους ελέγχους
και αντί να επιβάλετε τα πρόστιµα που είχατε προαναγγείλει από
τα δελτία ειδήσεων των οκτώ, τους δίνετε τη δυνατότητα να κάνουν και αυτοί τη δική τους περαίωση.
Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις, πέρα από τα θέµατα της αντισυνταγµατικότητας, πάσχουν και στην ουσία. Επιτρέψτε µου,
όµως, να πω κάτι για την αντίκρουση της ένστασης περί αντισυνταγµατικότητας από τον απόντα κ. Βενιζέλο. Ακούγοντας τον
κύριο καθηγητή του Συνταγµατικού Δικαίου, ένιωθα ότι µε την
ίδια άνεση που έλεγε ότι όλα αυτά είναι συνταγµατικά, θα µπορούσε -ενδεχοµένως και µε µεγαλύτερη άνεση- να αποδείξει ότι
είναι και αντισυνταγµατικά. Όλα τα κάνει λάστιχο. Ο κιµάς κόπτεται παρουσία του πελάτη, αρκεί να υπηρετείται το κυβερνητικό συµφέρον στο όνοµα της ευρείας εννοίας του δηµοσίου
συµφέροντος.
Ποια είναι η ουσία των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων; Λιγότερα
στους συνταξιούχους και αργότερα. Οι συνταξιούχοι, µε αυτές
τις ρυθµίσεις, θα παίρνουν και λιγότερα, θα τα παίρνουν και αργότερα και µάλιστα και µε περικοπές αναδροµικές.
Οι µειώσεις µισθών στα σχετικά άρθρα δεν είναι απλώς σηµαντικές, αλλά θα ισχύσουν και αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου.
Δηλαδή, θα χάσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι άλλον ένα µισθό µόνο
µε τις περικοπές αυτού του πολυνοµοσχεδίου. Γι’ αυτό το περνάτε Αύγουστο και γι’ αυτό η κόντρα Ραγκούση-ταξιτζήδων τα
σκεπάζει όλα, για να περνάνε ντούκου.
Έρχοµαι στο πιο σκανδαλώδες κοµµάτι αυτού του πολυνοµοσχεδίου, τα τυχερά παίγνια. Με αυτό το κεφάλαιο, που είναι περίπου το µισό του πολυνοµοσχεδίου στην αρχική του µορφή,
γίνονται δύο πράγµατα. Το ένα είναι ότι µετατρέπεται, µε ευθύνη
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όλη η Ελλάδα σε ένα απέραντο καζίνο. Σε µία περίοδο έντονης κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης,
το σύνθηµά σας είναι: «Για να ρεφάρετε από αυτά που σας κόβουµε σε µισθούς και συντάξεις, να τζογάρετε». Απόδειξη;
Έφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου ένα νοµοσχέδιο στις αρχές της
χρονιάς που προέβλεπε τριάντα χιλιάδες κουλοχέρηδες. Αντέδρασαν, λέει, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του είπαν «πάρτο
πίσω, αυτό είναι καζινοποίηση της χώρας». Το καινούργιο νοµοσχέδιο, που χειροκροτείται από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ,
προβλέπει τριάντα πέντε χιλιάδες µηχανάκια, όταν η Ιταλία που
έχει εξαπλάσιο πληθυσµό από εµάς έχει πενήντα χιλιάδες µηχανάκια. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ενώ η Ιταλία έχει ένα µηχάνηµα ανά χίλια διακόσια άτοµα, εσείς προβλέπετε ένα µηχάνηµα
ανά τριακόσια άτοµα. Δηλαδή, θα είναι και σε κάθε χωριό.
Δεύτερον, είναι ρυθµίσεις που έχουν βαριά την οσµή της διαπλοκής. Είναι φωτογραφικές. Το δόγµα που διέπει την τελευταία
εκδοχή του κυβερνητικού νοµοσχεδίου είναι «όλα στην «INTRALOT» του κ. Κόκκαλη και στους ιδιώτες που ελέγχουν ήδη το
66% του ΟΠΑΠ». Το επιχείρηµα της Κυβέρνησης είναι: «Αµάρτησα για τα παιδιά µου. Τα κάνω αυτά, δίνω την προίκα στον Κόκκαλη, στους ιδιώτες που έχουν το 66% του ΟΠΑΠ» -και µέσα
στους οποίους είναι δύο µεγάλα αµερικανικά funds που έχουν
ήδη αυτά τα δύο το 40% του ΟΠΑΠ- «για να αυξήσω την προίκα
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του 34% που έχω αφήσει εγώ και Νέα Δηµοκρατία στην περιουσία του δηµοσίου». Μα, ποιον πείθετε µε αυτά;
Εδώ έχουµε µία σκαστή περίπτωση εύνοιας, µπόνους σε συγκεκριµένα συµφέροντα. Μάλιστα, τα επιχειρήµατα ότι «αυτό γίνεται γιατί µας πιέζει η τρόικα, έχουµε προθεσµίες και θα έρθει
στις 16 Αυγούστου να µας ελέγξει» διαψεύδονται από τα ίδια τα
ντοκουµέντα. Εδώ φαίνεται ότι υλοποιείται ένα σχέδιο, µία µηχανή, µία κοµπίνα που στήθηκε ενάµιση χρόνο πριν, πολύ πριν
υπάρξει µνηµόνιο, πολύ πριν υπάρξει τρόικα και µεσοπρόθεσµο.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπετε, όλα στον ΟΠΑΠ, στους ιδιώτες
που τον κατέχουν και στον κ. Κόκκαλη, είναι καρµπόν ένα νοµοσχέδιο που ετοίµασε ο κ. Γεραπετρίτης την άνοιξη του 2010 –το
έχω εδώ- το οποίο του το ανέθεσε ο κ. Σπανουδάκης, ο διοικητής
του ΟΠΑΠ, τον οποίον εσείς διορίσατε. Μάλιστα, το πληρώθηκε
ο νοµικός σύµβουλος του Πρωθυπουργού 50.000 ευρώ.
Ερωτώ: Είναι δεοντολογικό να ετοιµάζουν νοµοσχέδια, όχι η
Κυβέρνηση και οι αρµόδιοι Υπουργοί, αλλά µάνατζερ ιδιωτικοποιηµένων εταιρειών, σε συνεργασία µε πρώην νοµικούς συµβούλους του Πρωθυπουργού; Αυτά έχω να τα δω από την εποχή
του «Κουτσονόµου». Εδώ, είναι η µονογραφή του κ. Σπανουδάκη
που λέει, εγκρίνεται η προετοιµασία νοµοσχεδίου για τα τυχερά
παιχνίδια. Εδώ, είναι το νοµοσχέδιο. Κύριε Οικονόµου, συγκρίνετε τη διάταξη που εισηγείσθε µε τη διάταξη αυτού του νοµοσχεδίου, που ετοιµάσθηκε πριν ενάµιση χρόνο. Θα δείτε ότι
µοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Και αν µου πει κάποιος, «και
ποιος ωφελείται, µήπως ωφελείται η πατρίς και το δηµόσιο συµφέρον;». Να σας διαβάσω τι λέει το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», µια
κατ’ εξοχήν φιλοκυβερνητική εφηµερίδα. «Σχετικά µε τη διαχείριση από τον ΟΠΑΠ των VLTs» -αυτά είναι οι κουλοχέρηδες- «θα
απαιτηθεί κεντρικό σύστηµα και τεχνογνωσία. Γι’ αυτό και πολλοί
σπεύδουν να ανακηρύξουν ως πραγµατικό νικητή της όλης υπόθεσης την «INTRALOT» που ουσιαστικά είναι ο τεχνολογικός εταίρος του οργανισµού». Και εδώ, είναι το άλλο σκάνδαλο. Επί
χρόνια -περίπου δέκα χρόνια και οπωσδήποτε από το 2005υπάρχει µία µονοµερής τεχνολογική εξάρτηση του ΟΠΑΠ από
την «INTRALOT», µε διοικήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, µε κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Ο διεθνής διαγωνισµός που θα ανέθετε αυτήν την τεχνολογική παροχή υπηρεσιών, µονίµως µαταιώνεται και η «INTRALOT» παίρνει µε απευθείας ανάθεση τη δουλειά. Και για να
φανεί, πόσο πιο επίκαιρο είναι αυτό το σκάνδαλο, χθες η δική
σας διοίκηση του ΟΠΑΠ, κύριε Οικονόµου, ανακοίνωσε ότι για
τα µηχανήµατα που υπάρχουν ήδη στα πέντε χιλιάδες πρακτορεία του ΟΠΑΠ, παρατείνεται για άλλα δύο χρόνια, µε απευθείας
ανάθεση στην «INTRALOT», η στήριξη και αυτή η συµφωνία µπορεί να πάει και πέντε χρόνια. Και προσέξτε τώρα τι συµφωνία
κάνει ο ΟΠΑΠ σύµφωνα µε την ανακοίνωσή του. Λέει, αυτά τα
µηχανήµατα, αν τα αγοράζαµε καινούργια, κάνουν 80 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα, έχουν αναπόσβεστη αξία, παραµένουν σε αξία,
50 εκατοµµύρια ευρώ και αναθέτω στην «INTRALOT» απευθείας
να τα συντηρεί κάθε χρόνο –τα τριπλοαγορασµένα ήδη από τον
ΟΠΑΠ- για 23 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, κύριε Γείτονα. Δηλαδή, λέει η Διοίκηση του ΟΠΑΠ, για τα µηχανήµατα που τώρα
κάνουν 50 εκατοµµύρια –έτσι λέει, στην πραγµατικότητα κάνουν
λιγότερο- εγώ θα δίνω το 50% της αξίας τους για ετήσια συντήρηση. Και επί πέντε χρόνια θα πάρει η «INTRALOT» 110 εκατοµµύρια ευρώ, για να συντηρεί µηχανήµατα που κάνουν 50
εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τη Διοίκηση του ΟΠΑΠ.
Η πραγµατικότητα είναι ότι αν γινόταν αυτό µε διαγωνισµό καινούργια θα µπορούσαν να αγοράσουν µε πολύ λιγότερα λεφτά.
Γιατί γίνεται αυτή η δουλειά; Γιατί µέσα στη διάταξή σας, µέσα
στο νοµοσχέδιό σας, κύριε Οικονόµου, έχετε µία ρύθµιση, η
οποία λέει, κύριε Λιντζέρη –και δεν σας είδα να το «πιάνετε»
αυτό το θέµα- ότι αυτά τα µηχανάκια πρέπει να αναπτυχθούν
οπωσδήποτε µέσα στα επόµενα δώδεκα χρόνια και θα έπρεπε
να βάλει τις προδιαγραφές, να ελέγξει, να οργανώσει τους διαγωνισµούς η σχετική Επιτροπή Ελέγχου. Μία επιτροπή που την
έχετε ψηφίσει από το 2004 και δεν έχει λειτουργήσει επί επτά
χρόνια. Δεν έχει συσταθεί καν ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία, ούτε
από το ΠΑΣΟΚ. Σε δώδεκα µήνες δεν προλαβαίνει αυτή η επιτροπή που επί επτά χρόνια την έχετε φάντασµα και οι δύο, να
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συσταθεί, να λειτουργήσει, να βάλει προδιαγραφές, να γίνει κανονισµός. Άρα θα αναπτυχθούν µε απευθείας ανάθεση, µε τη
σύµβαση που σας ανέφερα, από την «INTRALOT» οι προδιαγραφές και η νέα τεχνολογική πλατφόρµα για τους δεκαεξίµισι χιλιάδες κουλοχέρηδες που θα πάρει κατευθείαν ο ΟΠΑΠ και τους
άλλους δεκαοκτώµισι χιλιάδες που θα τους µοιράσει ο ΟΠΑΠ,
όχι µε διεθνή διαγωνισµό αλλά όπως γουστάρει η διοίκησή του,
γιατί είναι µία ιδιωτικοποιηµένη επιχείρηση που δεν δίνει λογαριασµό στη Βουλή, θα τους αναπτύξει αργότερα, µε βάση την
υπάρχουσα τεχνολογία. Και θα µας πουν πάλι µετά, µε τη θεωρία
του επείγοντος, επειδή πρέπει να πάρουµε άδειες και πρέπει να
πάρουµε λεφτά, πάλι στην «INTRALOT» και στον κ. Κόκκαλη.
Και επειδή υπάρχουν και αντίθετα συµφέροντα –αναφέρθηκε
σ’ αυτό και ο συνάδελφος ο κ. Καραθανασόπουλος- και όλοι οι
µεγάλοι επιχειρηµατίες σχεδόν θέλουν να µπουν στο τζόγο και
σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες καναλιών και ραδιοφώνων θέλουν να
µπουν στο τζόγο, έχετε και την άλλη ύποπτη διάταξη, η οποία
φωτογραφίζει τη διαπλοκή, που λέει ότι ο ΟΠΑΠ θα τα δώσει
αυτά σε υποπαραχωρησιούχους, οι οποίοι θα είναι τέσσερις έως
δέκα. Τέσσερις έως δέκα! Όχι δύο µε τρεις, ένας µε δύο, τρεις
µε τέσσερις. Γιατί τέσσερις έως δέκα; Έτσι ώστε στον καθένα
καναλάρχη και µεγαλοεπιχειρηµατία να του λέτε, εάν θέλεις να
σιωπήσεις και να µπεις στο deal και το κανάλι σου να στηρίζει τη
συµφωνία και να κάνει τουµπεκί ψιλοκοµµένο, θα είσαι µέσα
στους δέκα. Αν κάνεις κριτική και παρουσιάσεις αυτά που λέει
ένα κοµµάτι της Αντιπολίτευσης, µιλώντας µε επιχειρήµατα για
το σκάνδαλο, τότε θα µείνεις απέξω και θα πάµε στους τέσσερις.
Αυτή είναι η ουσία του θέµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλήγοντας, είναι φανερό απ’ όσα είπα, ότι καταψηφίζουµε
επί της αρχής αυτό το άθλιο και διάτρητο νοµοσχέδιο. Απέφυγα
για λόγους χρόνου, να αναφερθώ στις τρεις τροπολογίες, τις
οποίες αν τις αθροίσει κάποιος είναι πάνω από διακόσιες σελίδες, δεν είναι τροπολογίες, είναι τρία µεγάλα νοµοσχέδια, θα το
κάνω επί της συζήτησης των άρθρων. Αυτό που θέλω, όµως, να
πω είναι ότι και αυτές οι τρεις τροπολογίες διαπνέονται από την
ίδια απαράδεκτη φιλοσοφία που διαπνέεται και το υπόλοιπο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στον κατάλογο
των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθήνας, από το ΠΑΣΟΚ να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τις πρόσφατες θετικές
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωζώνη και την
ελληνική οικονοµία, το βάρος πέφτει σε εµάς, στο εσωτερικό.
Μας έδωσαν µία σωστική βάρκα, ευρωπαϊκή σωστική βάρκα πήραµε, αλλά πρέπει να κωπηλατήσουµε για να περάσουµε απέναντι. Και αυτό σηµαίνει απλά, να προχωρήσουµε στη συνεπή και
αποτελεσµατική εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
Προσαρµογής. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος.
Κοινά αποδεκτοί είναι τρεις στόχοι: Πρώτον, η αποκατάσταση
της δηµοσιονοµικής τάξης, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τη µείωση
των ελλειµµάτων και για τη βιώσιµη διαχείριση του χρέους. Δεύτερον, οι αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στο κράτος, έτσι ώστε να
αναδιοργανώσουµε ένα κράτος υπερτροφικό και αντιπαραγωγικό που είναι το σηµερινό κράτος και, τρίτον, η επανεκκίνηση
της αναπτυξιακής µηχανής και η επάνοδος της χώρας το ταχύτερο σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Αυτό εξασφαλίζει και εισοδήµατα και θέσεις εργασίας.
Τους παραπάνω στόχους –γι’ αυτό και τους αναφέρω- υπηρετεί ουσιαστικά η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και µε το βασικό νοµοσχέδιο και µε τις κατατεθείσες
τροπολογίες. Και επειδή έγινε και πολύ συζήτηση για τις τροπολογίες, απλώς µία κουβέντα. Ασφαλώς τροπολογίες που είναι ουσιαστικά ολόκληρα νοµοσχέδια, δεν είναι κοινοβουλευτικά
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σωστό να κατατίθενται, όµως υπάρχει έκτακτη ανάγκη και σε
συνθήκες έκτακτης ανάγκης όλα τα ζητήµατα και αυτά των νοµοθετικών ρυθµίσεων αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα.
Όσον αφορά τους τρεις στόχους, που είπα προηγουµένως έρχοµαι στο δηµοσιονοµικό σκέλος. Εν όψει της πρωτοβουλίας µάλιστα της Κυβέρνησης για ριζική αναµόρφωση του φορολογικού
συστήµατος, απλούστευση και αναµόρφωση επί το δικαιότερο είναι κάτι για το οποίο ο διάλογος ξεκίνησε σήµερα- προβλέπονται ορισµένες ρυθµίσεις, συµπληρωµατικές αυτών που προηγήθηκαν, αλλά, θα έλεγα, και προγεφυρώµατα, αυτών που θα ακολουθήσουν, µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, την αύξηση των εσόδων και
τον περιορισµό των δαπανών.
Στο πλαίσιο αυτό και µε το άρθρο 18, παράγραφος 4 ιδιαίτερα,
επαναφέρεται το θέµα της περαίωσης. Δίνεται δηλαδή µία δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν συµµετείχαν στην περαίωση για τα
εισοδήµατα 2000-2009 και επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής
αυτών σε εταιρείες µε µεγαλύτερο τζίρο, συγκεκριµένα µε 20
έως 40 εκατοµµύρια και σε επαγγελµατίες µε µεγάλη ακίνητη περιουσία, πάνω 400.000 ευρώ. Ασφαλώς η περαίωση, όπως έχω
ξαναπεί, δεν εµπεδώνει φορολογική συνείδηση, όµως και σε
αυτήν τη δύσκολη φάση, είναι ένα αναγκαίο κακό.
Θετικά επίσης συµβάλλουν οι ρυθµίσεις που γίνονται µε την
τροπολογία 475/85 για την αναδιάρθρωση των φορολογικών
υπηρεσιών, τον ορισµό προϊσταµένων και τον έλεγχο του πόθεν
έσχες των εφοριακών. Ρυθµίσεις φυσικά –και το τονίζω, κύριε
Υπουργέ- που η εφαρµογή τους θα πρέπει να διέπεται αυστηρά
από κανόνες αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ναι µεν σε επείγουσα
ανάγκη, έκτακτες διαδικασίες, αλλά να τηρούµε τους κανόνες
διαφάνειας.
Όσον αφορά το δεύτερο στόχο τις µεταρρυθµίσεις του κράτους, επιχειρείται περαιτέρω συρρίκνωση του δηµοσίου τοµέα
µε την κατάργηση ή συγχώνευση οργανισµών και φορέων. Αναγκαίες αλλαγές. Χρειαζόµαστε στη θέση του υπερτροφικού,
υδροκέφαλου, συγκεντρωτικού κράτους, ένα κράτος ευέλικτο
και επιτελικό, φιλικό προς τον πολίτη, ένα κράτος που υπηρετεί
τους αναπτυξιακούς στόχους και θα έλεγα ότι αποτελεί φύλακα
και εγγυητή του συλλογικού, του δηµόσιου συµφέροντος.
Όσον αφορά τον τρίτο στόχο της ανάπτυξης, είναι ανάγκη να
αξιοποιήσουµε όλα τα διατιθέµενα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που δηµιουργήθηκαν µετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη µείωση της συµµετοχής
της Ελλάδας στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ανεβάσουµε στροφές στα έργα.
Αφήστε τη Νέα Δηµοκρατία, ξέρουµε πού ήταν η απορρόφηση
επί των ηµερών της. Δεν ασχολούµαι µε αυτό. Εµείς τώρα πρέπει
να ανεβάσουµε στροφές στα έργα. Και δεδοµένου ότι έχουµε
µεγαλύτερη ταχύτητα κινητοποίησης πόρων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν δικαιολογείται καµµία καθυστέρηση. Το έχω ξαναπεί, αρκεί να έχουµε ώριµα έργα και δράσεις για να προχωρήσουµε.
Επίσης πρέπει να κινητοποιήσουµε και να προσελκύσουµε
επενδύσεις σε τοµείς που έχουµε µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και εδώ είναι το µεγάλο στοίχηµα. Ο τοµέας του τουρισµού
είναι ιδιαίτερα προνοµιακός για την ελληνική οικονοµία. Και λόγω
της συγκυρίας οφείλω να τονίσω ότι πρέπει να διαφυλάξουµε
τον τοµέα του τουρισµού ως κόρη οφθαλµού. Οι ακραίες κινητοποιήσεις ιδιοκτητών ταξί πλήττουν βάναυσα τον τουρισµό και
όχι µόνο. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον αλλά και στο συµφέρον των ίδιων των ταξιτζήδων, που πρέπει να καταλάβουν ότι η νόµιµη διεκδίκηση και διαµαρτυρία δεν
παρέχουν δικαίωµα για ανοµία και βία. Όµως και η Κυβέρνηση
ταυτόχρονα, κύριοι Υπουργοί, πρέπει να αντιληφθεί ότι η παρατεταµένη δυστοκία στις αποφάσεις, µόνο κινδύνους εγκυµονεί.
Είχα την ευκαιρία να πω και στον αρµόδιο Υπουργό στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, στη συνεδρίαση που είχαµε
προηγουµένως, ότι θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της η Κυβέρνηση γρήγορα και µέσα από διάλογο, πριν τελειώσει ο µήνας, να
πάρουµε αποφάσεις. Δεν το αντέχει άλλο η οικονοµία, δεν το αντέχει άλλο η κοινωνία αυτό που γίνεται.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου προωθείται η τουριστική κα-
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τοικία, στο πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία θετική εξέλιξη, που µπορεί να αµβλύνει αρνητικά χαρακτηριστικά του τουρισµού µας –τέτοιο είναι η εποχικότητα, να
µην αναφερθώ και σε άλλα- και να συµβάλλει στην προσέλκυση
επενδύσεων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
Κλείνω τώρα επί της αρχής µε δύο λόγια για τις ρυθµίσεις για
τα τυχερά παιχνίδια. Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
όλους µας υπάρχει ηθικό ζήτηµα µε το τζόγο. Όµως, δεν µπορούµε να στρουθοκαµηλίζουµε. Η πολιτική είναι πράξη. Ο τζόγος
υπάρχει, νοµιµοποιηµένος και παράνοµος και µάλιστα ο παράνοµος θεριεύει. Είναι δύο αγορές µε τις παιγνιοµηχανές και το
διαδίκτυο που πρέπει να ρυθµιστούν και να ελεγχθούν καλύτερα.
Αυτό θα έχει και δηµοσιονοµικά οφέλη, αλλά και θα είναι καλύτερη η προστασία µέσα από τον έλεγχο, της νεολαίας µας.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και για την
ανοχή σας, τονίζω για τους κυρίους Υπουργούς πως η άµεση και
αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη των οικονοµικών και αναπτυξιακών µας στόχων.
Ευελπιστώ, πιστεύω πως η Κυβέρνηση θα δείξει και τα ανάλογα µε τις κρίσιµες περιστάσεις αντανακλαστικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα, ο οποίος εδικαιούτο την ανοχή και για την παράγραφο
του ΕΣΠΑ και για την παράγραφο των τυχερών παιγνίων, διότι
είχε κάποια πείρα και κάποια γνώση των θεµάτων, ειδικά από την
προϊστορία του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Υφυπουργός και ως Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, δεν έδωσα καµµία άδεια
για παιχνίδια, διότι και τα τεχνικά όπως τα έλεγαν τα µετέτρεπαν
µε διάφορα µέσα σε τυχερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ειδικώς στα παιχνίδια
πρέπει η άδεια να συνοδευθεί µε έλεγχο του παρανόµου τζόγου.
Αυστηρό έλεγχο.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Νικόλαος Λέγκας, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας Τρικάλων, να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που σήµερα
συζητούµε συντίθεται από διαφορετικές θεµατικές ενότητες. Το
γεγονός αυτό µας αποτρέπει να τοποθετηθούµε επί της αρχής
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει αρχή, για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο µε µία αξιοσηµείωτη ευκολία µπαίνουν στην ίδια «νοµοθετική χύτρα» ανοµοιογενή υλικά
για να καταλήξουµε σε ένα νοµοθετικό –επιτρέψτε µου την έκφραση- «τουρλού», το οποίο δεν έχει αρχή και τέλος. Σε ένα νοµοθέτηµα το οποίο δεν έχει ενιαία φιλοσοφία, σε ένα νοµοθέτηµα στο οποίο συστεγάζονται, «τσουβαλιάζονται», πακετάρονται σε συσκευασία –και ειπώθηκε προηγουµένως- «οκτώ προς
ένα» ανοµοιογενή ζητήµατα αρθρωµένα σε ανόµοια µεταξύ τους
κεφάλαια.
Εδώ δεν ξέρουµε τι σχέση µπορεί να έχουν οι ρυθµίσεις της
αγοράς των παιγνίων µε την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας, η πρόταση των τουριστικών επενδύσεων µε τη διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε τα φορολογικά
και τελωνειακά θέµατα ή µε την κατάργηση και τη συγχώνευση
των δηµοσίων φορέων.
Πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα –και εδώ είναι η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω- το οποίο αποτελείται από πλήθος
ρυθµίσεων τέτοιας πυκνότητας, που δεν είναι υπερβολή να
πούµε ότι η κάθε παράγραφος θα µπορούσε να αποτελεί αυτοτελές άρθρο, όπως και η κάθε ενότητα αυτοτελές νοµοσχέδιο.
Γεγονός που δυσκολεύει όχι απλά την τοποθέτησή µας επί όλων
αυτών των ρυθµίσεων, αλλά και την απλή ανάγνωσή τους.
Η τρίτη παρατήρηση αναφέρεται στο ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας που τέθηκε από την παράταξή µας, σχετικά µε το
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συνταξιοδοτικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Για την Κυβέρνηση
αρχικά δεν υπήρχε θέµα και όταν ανακάλυψε την ύπαρξή του το
αντιµετώπισε µε το δέοντα κοινοβουλευτικό σεβασµό, µεταθέτοντας το κεφάλαιο για τα συνταξιοδοτικά, στην αρχή του νοµοσχεδίου, ώστε αυτό να προσλάβει ένα συνταξιοδοτικό πρόταγµα,
ένα συνταξιοδοτικό χρώµα, όταν µάλιστα, όπως επισηµαίνει και
η έκθεση νοµοτεχνικής επεξεργασίας της Βουλής, στο σκέλος
σχετικού συνταξιοδοτικού νοµοσχεδίου, το οποίο σηµειώνουµε
ότι δεν κατατέθηκε ως τέτοιο, µπορεί να τίθενται στο τέλος του
διατάξεις που αφορούν άλλα θέµατα.
Εσείς τι κάνατε, κύριε Υπουργέ; Βαφτίσατε το «κρέας ψάρι».
Μεταφέρατε συνταξιοδοτικές διατάξεις στην αρχή και κολλήσατε ένα συρµό από τέσσερα µέρη και οκτώ κεφάλαια, που είναι
λογικό να αποχρωµατίζουν το συνταξιοδοτικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Λες και αυτό είναι το πρόβληµα, ότι ήταν πρόβληµα
τελικά νοµοθετικού πρωτοκόλλου και όχι ουσίας.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα αυτά
δεν επιλύονται µε αλλαγή του νοµοθετικού περιτυλίγµατος και
σε αυτό το σηµείο θέλουµε να είµαστε σαφείς και κατηγορηµατικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις έρχοµαι σε επιµέρους ρυθµίσεις, αρχής γενοµένης
από τις ρυθµίσεις για τα τουριστικά καταλύµατα, από τις ρυθµίσεις για την ενίσχυση του τουρισµού, αυτού του βασικού πυλώνα
της οικονοµίας µας. Ρυθµίσεις µε τις οποίες δεν θα διαφωνήσουµε επί της αρχής, γιατί απλά δεν έχουµε πολιτικό κόµπλεξ,
γιατί απλά θέλουµε να είµαστε συνεπείς, µε όσα υποστηρίζαµε
µέχρι σήµερα. Για την αναγκαιότητα, λοιπόν, ανάπτυξης αυτού
του τουριστικού προϊόντος συµφωνούµε, γιατί αυτό είναι το πολιτισµικό κεφάλαιο. Έχει σηµασία και συνδέεται µε τον πολυνησιακό χαρακτήρα της πατρίδας µας, µε το µήκος, µε την ποιότητα των ακτών µας, µε τη µοναδική ποιότητα του τουριστικού
µας χάρτη. Και βεβαίως όλο αυτό το τουριστικό προϊόν είναι
σαφές ότι µπορεί να βοηθήσει στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα µας αυτήν τη δύσκολη συγκυρία µε µία βασική προϋπόθεση, ότι όλη αυτή η διαδικασία θα
λειτουργήσει κάτω από ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων, το οποίο
πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος θα αποτρέπει
την όποια περιβαλλοντική υποβάθµιση, αφού στην περίπτωση
αυτή θα υποβαθµίζεται και το ίδιο το παραγόµενο προϊόν. Ο δεύτερος θα αποτρέπει την παραβίαση της φέρουσας ικανότητας
των περιοχών από την παραγωγή µεγαλύτερου αριθµού κατοικιών, αφού στην περίπτωση αυτή θα έχουµε και µείωση της αξίας
τους.
Δυστυχώς -και εδώ είναι η βασική µας ένσταση- αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει, αφού µε τις οριζόντιες ρυθµίσεις αµβλύνονται
ρυθµίσεις που µέχρι χθες το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε, αναδεικνύοντας
µε αυτόν τον τρόπο την υποκριτική αντιµετώπιση του θέµατος
σχετικά µε τα όσα µέχρι χθες υποστήριζε για το ιδεολόγηµα της
πράσινης ανάπτυξης, αλλά και για την αυξηµένη περιβαλλοντική
του ευαισθησία.
Εδώ είµαστε υποχρεωµένοι να θυµίσουµε τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ
για το θέµα της τουριστικής κατοικίας, τότε που ζητούσε την
απόσυρση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισµό, το οποίο
είχε εκπονήσει η Νέα Δηµοκρατία. Να θυµίσουµε, επίσης, τι έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 9 σχετικά µε τα τουριστικά
καταλύµατα, όταν µάλιστα -κι εδώ χρησιµοποιώ δικές τους εκφράσεις- µιλούσαν για πλήρες ξεπούληµα της ελληνικής γης και
του ελληνικού περιβάλλοντος, για τσουβάλιασµα µε µοναδικό
κριτήριο την επέλαση µεγαλοεπενδυτών, οι οποίοι θα χτίσουν,
όπως έλεγαν, το σύµπαν µε προνοµιακούς όρους, για οικονοµική
κρίση που θα αποτρέψει την προσέλκυση επενδύσεων. Μιλούσαν, επίσης, για λάθος της Νέας Δηµοκρατίας η οποία συνέδεε,
όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, την τουριστική ανάπτυξη µε το real
estate και σκοπίµως έδινε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί από
τον αναπτυξιακό νόµο η παραθεριστική κατοικία.
Θα θυµίσω, επίσης, και θα καταθέσω στα Πρακτικά τι έλεγε το
προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ για την τουριστική κατοικία.
Η εισαγωγή -έλεγε- του εν λόγω προϊόντος σε περίοδο κατά την
οποία η αγορά κατοικίας παρουσιάζει παγκόσµια κρίση, είναι ιδιαιτέρως παράτολµη. Το µόνο αποτέλεσµα που µπορεί να προκύ-
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ψει µακροπρόθεσµα -έλεγε το πρόγραµµα- είναι ο αφανισµός
των ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων και η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Ας µην ξεχνάµε ότι και ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου, στην τηλεοπτική µονοµαχία κατά την προεκλογική περίοδο, είχε δηλώσει ευθαρσώς ότι θα προχωρούσε µάλιστα, ως πρώτη κίνησή του ως
Πρωθυπουργός, στην κατάργηση τους χωροταξικού για τον τουρισµό, στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε τις εκλογές. Ήταν
ένα ειδικό χωροταξικό για τον τουρισµό, το οποίο λόγω των περιορισµών που έβαζε, όπως τόνισε πριν από λίγες µέρες στην
Επιτροπή Οικονοµικών συνάδελφος που δεν ανήκει στην παράταξή µας, συγκρινόµενο µε τις δικές σας ρυθµίσεις, µπορεί να
χαρακτηριστεί πράσινο και φιλοπεριβαλλοντικό.
Ερχόµαστε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό µε αυτές τις ρυθµίσεις που προσοµοιάζουν µε ιδιωτική πολεοδόµηση, ρυθµίζοντας, ωστόσο, τα
διάφορα προβλήµατα µε κοινές υπουργικές αποφάσεις και όχι
µε προεδρικά διατάγµατα, την ώρα που τριπλασιάζουµε τους
όρους δόµησης στις εκτός σχεδίου περιοχές. Ερχόµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε το ιδιαίτερο αυτό πρόβληµα µε οριζόντιες διαδικασίες, µε µια ανορθόδοξη πρακτική που θα επιφέρει
µάλιστα αρνητικά αποτελέσµατα.
Απέναντι σε όλα αυτά είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται περισσότερη και σοβαρότερη µελέτη προκειµένου να ενισχυθεί στην
πράξη και όχι στα λόγια ο τουρισµός. Ενίσχυση που επικαλείται
η Κυβέρνηση ακόµα και στην αιτιολογική έκθεση, ενίσχυση,
ωστόσο, που επ’ ουδενί προκύπτει από τη γενικότερη πολιτική
που ακολουθείται. Μιλώ για την κατάργηση του αυτόνοµου
Υπουργείου Τουρισµού, µιλώ για το άνοιγµα του ανοίγµατος των
αδειών ταξί εν µέσω τουριστικής περιόδου, µιλώ για την εικόνα
του κέντρου της Αθήνας, µιλώ για την απουσία σαφών κανόνων
και πολιτικών, πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνέχεια
και συνέπεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λέγκα.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού της Α’ Αθηνών, ο οποίος προσκαλείται
στο Βήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε αρχές Αυγούστου
ένα νοµοσχέδιο που στη βάση του δεν έχει αρχή, διότι, όπως
πολύ σωστά είπε ο ειδικός αγορητής µας, ό,τι θυµηθήκαµε το
βάλαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δηλαδή, θα µπορούσατε να λύσετε όλης της χρονιάς τα θέµατα µε αυτό το νοµοσχέδιο, φέρνοντας κάθε ρύθµιση που πρέπει να περάσετε. Με τι επιχείρηµα;
Με το επιχείρηµα ότι για να πάρουµε την έκτη δόση πρέπει να
έχουν ψηφιστεί κάποιες ρυθµίσεις.
Ερώτηµα: Η Κυβέρνηση, εάν δεχτούµε ότι ισχύει κάτι τέτοιο,
για ποιο λόγο δεν έχει προετοιµαστεί όλον αυτό τον καιρό; Διότι
κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβουµε ότι εδώ πέρα δεν είναι δυνατόν να επικαλούµαστε συνεχώς την τρόικα, προκειµένου να
µην αναλάβουµε την πολιτική ευθύνη. Και η Κυβέρνηση κάνει διαπραγµατεύσεις και στις διαπραγµατεύσεις της δίνει τα πράγµατα
τα οποία θέλει και προστατεύει, αυτά τα οποία η ίδια επιθυµεί να
διατηρήσει, µε αποτέλεσµα στο µεσοπρόθεσµο να γίνει ένας καταµερισµός των εσόδων µε τις δηµόσιες δαπάνες κατά τέτοιο
τρόπο που ουσιαστικά επιβαρύνεται παραπάνω ο φορολογούµενος. Διότι δεν θέλετε να συγκρουστείτε µε αυτό το κράτος το
οποίο φτιάξατε.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχουν κάποιες ρυθµίσεις, οι οποίες
δεν µπορούν να συζητηθούν µε τον τρόπο τον οποίο τις φέρνετε.
Αναφέροµαι, πρώτα απ’ όλα, στο κοµµάτι του ΟΠΑΠ που είναι
και το µείζον κοµµάτι, αυτές τις τριάντα πέντε χιλιάδες άδειες τις
οποίες πάτε να φέρετε. Αυτή τη στιγµή εύλογα κάποιος θεωρεί
ότι οι συγκεκριµένες άδειες δίνονται και µε αυτόν τον τρόπο αυξάνεται µια περιουσία του δηµοσίου. Ένα πρώτο κοµµάτι συζήτησης είναι κατά πόσο πρέπει να µπουν τριάντα πέντε χιλιάδες
κουλοχέρηδες στην ελληνική επικράτεια. Αυτό έχει σηµασία και
από άποψη κοινωνικής συνοχής και από άποψη πολιτικής και από
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άποψη ηθικής, ειδικά σε περιόδους που µε µαθηµατική ακρίβεια
ο τζόγος θα ανέβει, διότι όπου παρουσιάζονται έντονα οικονοµικά προβλήµατα, αυξάνεται και ο τζόγος. Είναι δυνατόν, λοιπόν,
αυτή τη στιγµή να ρίξουµε στην ελληνική επικράτεια τριάντα
πέντε χιλιάδες κουλοχέρηδες και να έχουµε ενδεχοµένως καταστάσεις αυτοκτονιών;
Φεύγουµε από το κοµµάτι το ηθικό και πάµε στο κοµµάτι το
τεχνικό που κάνετε. Ο κύριος Υπουργός αναφερόµενος στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας που έκανε η Νέα Δηµοκρατία, επικαλέστηκε το δηµόσιο συµφέρον. Μα, ο ΟΠΑΠ στο 66% του δεν
είναι µετοχοποιηµένος; Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή µετοχή του
ΟΠΑΠ στο Χρηµατιστήριο; Συνεπώς τι κάνετε; Δίνετε τριάντα
πέντε χιλιάδες άδειες σε µια εταιρεία που δεν είναι δηµόσια. Δηµόσια είναι στο κοµµάτι του 34%. Άρα αυτοµάτως δεν υπάρχει
θέµα δηµοσίου συµφέροντος. Υπάρχει θέµα δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέροντος. Και δεν το αντιλαµβάνεστε; Χρειάζεται κάποια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το πει αυτό; Δεν µπορούµε εδώ
πέρα εµείς, κύριοι συνάδελφοι, να αξιολογήσουµε ότι προφανώς
πρόκειται για µια παρέµβαση του κράτους στις διαδικασίες του
υγιούς ανταγωνισµού όταν εσείς πριµοδοτείτε µια µετοχή ιδιωτών;
Εάν ο ΟΠΑΠ ήταν κατά 100% δηµόσιος, θα µπορούσε να ανοίξει µια κουβέντα εάν µπορεί και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί
να πάρει όλες αυτές τις άδειες. Τώρα, όµως, δεν θα αυξηθεί η
µετοχή αυτών που έχουν πάρει; Ράλλυ θα κάνει λογικά αυτή η
µετοχή όταν ξέρουµε ότι πριµοδοτείται από το κράτος µε τριάντα
πέντε χιλιάδες άδειες για κουλοχέρηδες.
Ακόµα, όµως, και να ήταν αποκλειστικά δηµόσιος να ήταν ο
ΟΠΑΠ, πρέπει να απαντήσετε και σε κάτι. Δεν έχει ψηφιστεί από
το µεσοπρόθεσµο και τον εφαρµοστικό νόµο που ψηφίσατε εδώ
πέρα, ότι θα πουληθεί και αυτό το 34% του ΟΠΑΠ; Δηλαδή, πριµοδοτείτε µια εταιρεία µε τριάντα πέντε χιλιάδες κουλοχέρηδες
στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος και την οποία στο 100%
θα πουλήσετε. Και σε τι τίµηµα θα πουληθεί µετά αυτό το 34%,
αφού δεν θα έχουµε δει την εισπρακτική πορεία που θα υπάρχει
σε αυτές τις τριάντα πέντε χιλιάδες µηχανές; Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι είναι θέµατα που δεν µπορεί να τα ξεπεράσει κάποιος.
Ερχόµαστε στο κοµµάτι της τουριστικής κατοικίας. Πραγµατικά υπάρχουν κάποιες θετικές ρυθµίσεις. Σας λέµε όµως: Δεν
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τα τετράστερα ξενοδοχεία;
Και κύριε Υπουργέ, εσείς συγκεκριµένα στο κοµµάτι του τουρισµού κάνετε έναν πολύ µεγάλο αγώνα για να ενδυναµωθεί ο
τουρισµός. Σας τα είπε και ο ειδικός αγορητής µας. Το µεγαλύτερο πρόβληµα το αντιµετωπίζει το κέντρο της Αθήνας και εκεί
πέρα χωρίς ευθύνη, βέβαια, του Υπουργείου Τουρισµού, αλλά
µε ευθύνη άλλων Υπουργείων έχει διαλυθεί το άπαν. Δεν πρέπει
να συγκρατήσετε τον Υπουργό σας κ. Ραγκούση που είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγµή γι’ αυτό που γίνεται στην Αθήνα; Γιατί
ωραίο είναι να προσπαθούµε να µοιράζουµε ευθύνες. Το γεγονός ότι δυναµίτισε ο κ. Ραγκούσης µία συµφωνία που υπήρχε και
αυτήν τη στιγµή δεν εξυπηρετείται η πρωτεύουσα και όλη η
χώρα και υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης; Δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης που επέτρεψε επί
δύο µήνες να διαλύεται η πλατεία Συντάγµατος, να κατασκηνώνει
κόσµος εκεί πέρα, τριάντα και σαράντα άτοµα να κλείνουν την
Αµαλίας και να µην µπορούν να λειτουργήσουν τα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας;
Τι έκανε η Κυβέρνηση για όλα αυτά; Τίποτε δεν κάνατε και περιµένατε να έρθει ο Αύγουστος και να πάρει την πρωτοβουλία η
Εισαγγελέας κ. Ράικου. Γιατί αν δεν είχε παρθεί αυτή η πρωτοβουλία, ακόµη θα παρακολουθούσε το φαινόµενο η Κυβέρνησή
σας και δυστυχώς και η Βουλή, η οποία έβλεπε πανό υβριστικά
για τους τριακοσίους και δεν έκανε τίποτε.
Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Σε αυτό το νοµοσχέδιο, στο άρθρο 8 παράγραφος 8, αποδέχεστε την τροπολογία που είχαµε φέρει. Είναι κάτι το οποίο
πραγµατικά θα το στηρίξουµε. Έχει να κάνει µε τους ανθυπασπιστές των ειδικών κατηγοριών, των ειδικών δυνάµεων, δηλαδή,
που είναι το καλύτερο κοµµάτι του ελληνικού στρατού. Ενώ για
όλους τους άλλους υπήρχε µεταβατική περίοδος, γι’ αυτούς δεν
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είχατε προβλέψει µεταβατική περίοδο για τα συντάξιµα χρόνια
τους. Ήταν µία µεγάλη αδικία που φορτώνονταν επτά χρόνια.
Είχα συζητήσει τότε προσωπικά και µε τον κ. Βενιζέλο, ως
Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Τότε είχε αποδεχθεί αυτό το αίτηµα
και είχε πει ότι θα δούµε πώς µπορεί να µορφοποιηθεί. Δεν είχατε στηρίξει την τροπολογία µας, αλλά από τη στιγµή που την
αποδέχεστε στο σύνολό της και τη βάζετε σε αυτό το νοµοσχέδιο, θα τη στηρίξουµε. Πραγµατικά είναι µία αδικία που έστω και
σε ένα κακό νοµοσχέδιο έρχεται να διορθωθεί. Αυτή προφανώς
τη διόρθωση, εµείς θα τη στηρίξουµε. Δεν µπορεί όµως, για τους
άλλους λόγους που σας ανέφερε και ο ειδικός αγορητής µας και
από αυτό το Βήµα όσοι έχουν µιλήσει από την πλευρά του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού να ψηφίσουµε και το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Ανεξάρτητος Βουλευτής του Κιλκίς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, διαδέχοµαι στο Βήµα έναν τεκµηριωµένο αγορητή, τον
Θάνο Πλεύρη, του οποίου η επιχειρηµατολογία για τα περισσότερα ήταν καταλυτική.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο και βεβαίως βιώσαµε µία διελκυστίνδα αντιπαραθέσεων γύρω από το
επίµαχο, πλέον, αλλά τόσο συνηθισµένο ζήτηµα νοµοσχεδίων
που αλλού θέλουν να πάνε, άλλη αρχή έχουν, αλλού καταλήγουν,
άλλα περιλαµβάνουν και καµµιά φορά τα τελευταία έσονται
πρώτα, όπως έγινε µε τις ασφαλιστικές διατάξεις για να τηρηθεί
το τυπικό του Συντάγµατος κατά την άποψη της Κυβερνήσεως.
Υπάρχουν όµως µείζονα ζητήµατα και ειλικρινά πιστεύω ότι εξ
όλων αυτών τα οποία απαριθµεί το παρόν σχέδιο νόµου, αυτό το
οποίο είναι καταλυτικό έχει να κάνει µε τη ρύθµιση των παιγνίων,
θέµα που χρόνια ολόκληρα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Απόψεις κάθε µορφής και κάθε επιστηµονικού επιπέδου έχουν ακουστεί και δυστυχώς, κύριοι Υπουργοί, δεν είναι δυνατόν πλέον να
αναπτυχθεί αυτού του είδους ο διάλογος έτσι όπως έπρεπε να
αναπτυχθεί κατά την επιστηµονική εκδοχή: πώς οι κουλοχέρηδες, για ποιον λόγο, πού αυτοί, µε ποιον τρόπο η είσπραξη. Αναφέρονται κάποιες διαδικασίες, προφανώς στα άρθρα, αλλά
πιστεύω ότι έχασε εκείνη την αντικειµενικότητα η αναλυτική προσέγγιση που έπρεπε να γίνει για το συγκεκριµένο θέµα.
Βρίσκει κανείς θετικές διατάξεις, βεβαίως. Για το άρθρο 21,
παρά τις όποιες επιφυλάξεις έχουν ακουστεί, πιστεύω ότι πρέπει
να κυριαρχεί πάντα η πολιτική στους πολιτικούς και προφανώς
στην εκάστοτε κυβέρνηση και ορθώς, νοµίζω, πράττετε ως Κυβέρνηση και φέρνετε αυτήν τη διάταξη για τη µείωση των µισθωµάτων. Είναι αδιανόητο να µην υπάρξουν τέτοιου είδους
ενέργειες, οι οποίες θα έπρεπε να είναι καθολικότερες για να
µπορέσει να πει κανείς ότι σε αυτήν τη χειµαζόµενη ελληνική πολιτεία έρχεται η Κυβέρνηση, έρχεται ο πολιτικός καθοδηγισµός
να οδηγήσει την κοινωνία. Τουλάχιστον, σε ό,τι ξοδεύει, σε εκείνο
το επίπεδο, του περικόπτετε από αυτά που έχει για να επιβιώσει.
Είναι κάτι το οποίο έπρεπε από την αρχή εδώ και ενάµιση χρόνο
να είναι µέληµα πρώτιστο αυτής της Κυβερνήσεως. Δεν µπορεί
να είναι άλλοθι –αντιληφθείτε το, επιτέλους, οι κυβερνώντες- η
επίκληση των δύσκολων οικονοµικών συγκυριών. Δεν µπορεί να
είναι η επίκληση αυτό για τα ανεπιτυχή και αναποτελεσµατικά
µέτρα, τα οποία φέρνετε και δεν είναι εναρµονισµένα σε αυτή τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Δεν µπορεί, δηλαδή, στην παρούσα φάση κάποιοι να πλουτίζουν έχοντας τον απροσµέτρητο πλούτο που δηµιουργεί η χρηµατιστική οικονοµία, την ιδιοκτησία. Αυτή είναι η κατάρα από τον
Αριστοτέλη ακόµη, από τα «Ηθικά Νικοµάχεια». Η χρηµατιστική
οικονοµία, η αγορά του χρήµατος, ο ανεξέλεγκτος πλούτος,
αυτό έπρεπε να είναι το πρώτο µέληµα της Κυβερνήσεως.
Έχετε την αναδροµική ισχύ γύρω από την είσπραξη και την εισφορά του 2% και του 1% των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι δυνατόν να µη γίνεται ένας επιµερισµός δικαιότερος; Είναι δυνατόν
οι ένστολοι, η αστυνοµία -όχι µε λαϊκίστικη προσέγγιση- είναι δυνατόν αυτά τα στελέχη να στερούνται από το υστέρηµά τους,
ποσό το οποίο τους αναλογεί για να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους; Δεν είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια ισοπεδωτική,
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οριζόντια προσέγγιση αγαπητοί κύριοι Υπουργοί.
Η τουριστική κατοικία. Επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι, βαρεθήκαµε σε αυτήν την Αίθουσα, όσοι είµαστε και λίγο παλαιότεροι, να ακούµε για το συγκριτικό πλεονέκτηµα της πατρίδας µας,
γύρω από τη λεγόµενη τουριστική βιοµηχανία ή όπως την αποκαλούν άλλοι, γύρω από το εδαφοκλιµατολογικό πλεονέκτηµα
που προφανώς υπάρχει µε την αγροτική οικονοµία την οποία
έπρεπε να την έχουµε προµετωπίδα µας και δεν το κάνουµε. Και
µιλάµε και για την ναυτιλία, αλλά υποβαθµίζουµε το Υπουργείο.
Είναι αντιφατικές πολιτικές.
Επιτέλους όµως, για την τουριστική κατοικία γίνεται µία σοβαρή προσέγγιση. Αλλά, ενώ γίνεται η σοβαρή αυτή προσέγγιση
έχουµε έναν ανεκδιήγητο στην κυριολεξία Υπουργό, ο οποίος
εδώ και δεκαεπτά ηµέρες δηµιουργεί αυτό το απίστευτο θέαµα
στην πατρίδα µας. Και µετράω τα λόγια µου. Το έχω πει και άλλη
φορά από αυτό εδώ το Βήµα. Είναι ανεκδιήγητος. Δεν µπορεί να
υπάρχουν βαρόνοι στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι δυνατόν να συζητούµε επί δεκαεπτά ηµέρες και να µη ξέρουµε για
ποιο θέµα συζητάµε. Επιτέλους, ήρθε κάτι στην Ολοµέλεια, ήρθε
στις θυρίδες µας κάτι για να ξέρουµε τι συζητούν αυτήν τη
στιγµή η Κυβέρνηση και οι ταξιτζήδες; Ξέρουµε το θέµα, πού διαφωνούν και αναστατώνεται και φλέγεται η Ελλάδα και ρηµάζονται οικογένειες; Προφανώς, µπορεί να υπάρχει ένα άδικο σε
κάποιες περιπτώσεις, αλλά οι άνθρωποι θέλουν να το συζητήσουν. Συζητήστε το δηµόσια, να βρούµε τη συνισταµένη. Είναι
πρωτοφανές αυτό που συµβαίνει. Σε αυτά τα χρόνια, σε αυτόν
τον τόπο που µεγαλούργησε η διαλεκτική να συζητούµε για ένα
θέµα χωρίς να ξέρουµε ποιο είναι το θέµα.
Και µε τον ΟΠΑΠ, αντί να πάτε να ξεβροµίσετε την κόπρο του
Αυγείου, αυτόν τον οργανισµό της αθλιότητας όπου έφτασαν να
γίνουν τα έκτροπα το 1992 µε γκρεµίσµατα κυβερνήσεων, ξαναδηµιουργούµε εθνικό προµηθευτή;
Κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλο; Ποιος είναι αυτός που µονοπωλεί τον ΟΠΑΠ; Ποια εταιρεία µονοπωλεί τον ΟΠΑΠ; Ποιος
είναι ο διευθύνων σύµβουλος; Πόσα έξοδα έχει που διευθύνει;
Ποιες αδελφές ποιων Υπουργών βρίσκονται σε ιδρύµατα που επιχορηγούνται µε εκατοµµύρια; Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται,
το µονοπώλιο του ΟΠΑΠ να ενισχύεται, όπως είπε ο Θάνος ο
Πλεύρης, µε 66% ιδιωτική συµµετοχή; Είναι τροµερό αυτό. Και
δεν παρεµβαίνει κανένας αυτήν τη στιγµή; Γίνεται αυτό ενώπιον
της Αντιπροσωπείας. Αυτήν τη στιγµή η δικαιοσύνη πρέπει να
επέµβει αυτεπάγγελτα. Αυτήν τη στιγµή απρόκλητα παρεµβαίνετε στον ανταγωνισµό και ενισχύετε ιδιώτες που έχουν µετοχές
µιας εταιρείας. Φοβούµαι ότι µε αυτόν το δρόµο που διαλέξατε
όχι γιατί µας τον δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο είναι
στραβός ο γιαλός, αλλά και στραβά αρµενίζετε. Είναι στραβός
ο γιαλός του ΟΠΑΠ, στραβά αρµενίζετε και φοβούµαι ότι θα το
βρείτε µπροστά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Πιερίας, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε, µε το
λαµπερό χαµόγελο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρατηρώ τώρα δυο µέρες τον Αρχηγό
της Αντιπολίτευσης. Αφού απέτυχε να επενδύσει στην ιδέα της
πτώχευσης της χώρας και πτώχυνε από ιδέες, κάνει αναφορά
στο ΕΣΠΑ, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι δεν έτρεξε το
ΕΣΠΑ, δεν προχώρησαν τα έργα του ΕΣΠΑ. Ας δούµε λίγο αριθµούς, γιατί οι αριθµοί, κύριε Μουσουρούλη, είναι αδιαµφισβήτητοι. Το ΕΣΠΑ είναι 2006-2013. Το 2006-2009, τέσσερα χρόνια:
απορρόφηση 2,5%. Το 2010-2011 στη µέση: απορρόφηση κοντά
στο 25%, δέκα φορές επάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θαύµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν λέω ότι είναι θαύµα. Δεν λέω
ότι είναι πολύ. Όµως, µε τις οικονοµικές συνθήκες που περνάει
η χώρα πραγµατικά είναι µια πολύ σηµαντική επιτυχία. Και αν ενδιάµεσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, που δεν δηµοπρατήθηκαν
κάποια έργα, γιατί µπορούσε να υπάρξει εθνική συµµετοχή,
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υπήρξε η ωρίµανση των έργων και αυτήν τη στιγµή µπορούµε να
ξεκινήσουµε να δηµοπρατούµε έργα, αυτή θα είναι η µεγαλύτερη
επιτυχία. Μένει αυτό να αποδειχθεί.
Όµως, κύριε Υπουργέ, για το ΕΣΠΑ η συµµετοχή µας βέβαια
είναι 5%. Μην ξεχνάτε όµως ότι για να έχουµε αποτελεσµατική
επένδυση και αυτά τα έργα, οι µεγάλες επενδύσεις να έχουν χρηµατοδοτήσεις για να έχουν και αποτελέσµατα, πρέπει να υπάρξει
ένας διάλογος κυρίως στην περιφέρεια βαθιά δηµοκρατικός,
µέσα από τους τοπικούς φορείς να συζητήσουν τα έργα, τις προτεραιότητες, ποια είναι ώριµα, να προταθούν στο Υπουργείο και
να τρέξουν. Αλλιώς κινδυνεύουν πολλές φορές από µια προσφυγή κάποιου φορέα στο Συµβούλιο της Επικρατείας και να µην
προχωρήσει τίποτα. Άρα, ένας προγραµµατισµός µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες θα δηµιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για ταχύτερη, καλύτερη και σωστότερη υλοποίηση των
έργων σε όφελος της περιφέρειας και των πολιτών.
Όσο δε αφορά το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι η παρέµβασή σας
για τα τουριστικά καταλύµατα είναι µια απάντηση στη σύγχρονη
εποχή, µια απάντηση στο εισόδηµα της χώρας που φαίνεται και
φέτος να αυξάνεται πάνω από 10%, να δίνει ανάσα στη χώρα.
Είναι επιτυχία της Κυβέρνησης να προσελκύσει τουρίστες και
από την Γαλλία κυρίως και από τη Ρωσία µε τις παρεµβάσεις που
έκανε. Και βέβαια φαντάζοµαι ότι στα τέλη του Αυγούστου θα
φανεί και το οικονοµικό αποτέλεσµα αυτών των δράσεων.
Όµως, µήπως τρέχουµε, κύριε Υπουργέ, πιο νωρίς; Βάζουµε
το κάρο πιο µπροστά από το άλογο; Αν θυµάστε την επένδυση
του Κώστα Ναυαρίνου στη Μεσσηνία, ακυρώθηκε στο Συµβούλιο
της Επικρατείας η άδειά της, γιατί προσαρµόστηκε το χωροταξικό πάνω στην ξενοδοχειακή µονάδα. Δηλαδή έγινε πρώτα η ξενοδοχειακή µονάδα και δεν υπήρχε χωροταξικό. Μήπως
παράλληλα µε αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να τρέξει και ένα νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για το χωροταξικό του τουρισµού; Όταν
κάνετε αναφορά στα τουριστικά καταλύµατα, τα οποία σήµερα
έχουν άδεια ΕΟΤ, αλλά δεν έχουν οικοδοµική άδεια, µήπως πρέπει παράλληλα να τρέξει, όπως τρέχει, το νοµοσχέδιο για τα αυθαίρετα; Να τρέξει, όπως τρέχει, το νοµοσχέδιο από το ΥΠΕΚΑ
για την ταχύτερη έκδοση οικοδοµικών αδειών και µε ηλεκτρονικό
τρόπο; Αλλά µήπως θα πρέπει να συνδυαστούν τα Υπουργεία,
να λειτουργήσουν οριζόντια για να έχουν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα;
Υπάρχει και ένα σηµείο που αφορά την αρτιότητα των αγροτεµαχίων ή των εκτάσεων που πάνε για επένδυση πάνω από εκατόν πενήντα στρέµµατα. Λέει σε ένα σηµείο ότι επιτρέπεται να
φαίνονται ενιαία τα τµήµατα αυτά, άσχετα αν παρεµβάλλεται
δρόµος ή ένα τεχνικό έργο ή ένα ρέµα. Να αφήσω το δρόµο, όσο
µεγάλος να είναι, ή το τεχνικό έργο. Ας δούµε λίγο το ρέµα. Δεν
πρέπει να βάλουµε διαστάσεις σε αυτό το ρέµα; Και πώς θα ενωθούν τα δυο τµήµατα; Θα γίνει γέφυρα; Επιτρέπεται να γίνει γέφυρα σε ένα ρέµα; Είναι αρµοδιότητα του κράτους ή της
περιφέρειας το ρέµα; Είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι
του κράτους το ρέµα; Όλα αυτά δεν διευκρινίζονται. Απλά στο
άρθρο αναφέρεται «ρέµατα» γενικώς, χωρίς να λέει τι ρέµα είναι
αυτό, τι διαστάσεις µπορεί να έχει και τι παρεµβάσεις µπορεί να
γίνουν για να ενωθούν οι δυο πλευρές του κτήµατος αυτού. Γιατί
ξέρετε τώρα, κάποιος έχει ένα τµήµα από εδώ είκοσι και να πει
στον άλλον «σου του αγοράζω και δεν µπορείς να χτίσεις»,
άσχετα αν παρεµβάλλεται ρέµα. Παλαιότερα βέβαια µε νοµοσχέδιο η Νέα Δηµοκρατία είχε πει και βουνό να παρεµβάλλεται, φυσικό εµπόδιο, µπορεί να το πάρει και από την άλλη πλευρά του
βουνού. Πενήντα και άλλα εκατό κάνουν εκατόν πενήντα και µπορεί να χτίσει ενιαία. Εµείς µιλάµε για το ρέµα, κύριε Υπουργέ,
αυτήν τη στιγµή και νοµίζω ότι θα πρέπει να το δείτε.
Όσον δε αφορά πάλι στο νοµοσχέδιο, να κάνουµε µια αναφορά για τους συνταξιούχους. Κάποιοι από τους συνταξιούχους
παίρνουν επίδοµα παραµεθορίου περιοχής. Ξέρετε τι κάνουν.
Νοικιάζουν ένα σπίτι στη Χίο, δίνουν 100-200 ευρώ, αλλά µένουν
στην Αθήνα. Αυτό να το ξεκαθαρίσετε.
Και µια παρατήρηση για τους πολύτεκνους. Ξέρετε ότι το πιο
φθηνό αυτοκίνητο δέκα ή επτά θέσεων για µια πολύτεκνη οικογένεια είναι δύο χιλιάδες κυβικά και 16.000 ευρώ. Άρα πώς θα
βάλουµε ένα έκτακτο τέλος πάνω από δύο χιλιάδες κυβικά ή στα
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δύο χιλιάδες κυβικά σε µια πολύτεκνη οικογένεια; Σηµειώστε το
σας παρακαλώ. Τουλάχιστον αυτά για λόγους δικαιοσύνης να
αφαιρεθούν. Είναι αιτήµατα των πολυτέκνων. Δεν είναι µεγάλα,
όµως είναι αυτές οι λεπτοµέρειες που καµµία φορά κοστίζουν
στην πολιτική που ακολουθούµε.
Και να πάω στο τελευταίο κοµµάτι που είναι τα παίγνια. Ακούω
για τον ΟΠΑΠ. Δεν ξέρω αν είναι η σύµβαση του ΟΠΑΠ µε την
«INTRALOT» που επεκτείνεται για δύο-τρία χρόνια. Αυτό είναι
θέµα, αν υπάρχει κάποιο θέµα, ποινικής δικαιοσύνης. Για µένα
το πιο σηµαντικό είναι ότι έχουµε µια πραγµατικότητα: παράνοµος διαδικτυακός τζόγος, παράνοµο στοίχηµα, τυχερά παιχνίδια
στο ίντερνετ, δυο δισεκατοµµύρια φοροδιαφυγή, πέντε δισεκατοµµύρια ο τζίρος και ο ΟΠΑΠ, ένας οργανισµός ο οποίος 34%
–εσείς το λέτε- είναι κρατικός, όµως έχει πέντε χιλιάδες καταστήµατα, ισόγεια όλα. Λειτουργούν από τις 9.00’ το πρωί µέχρι
τις 9.00’ το βράδυ, µπορεί να τα παρατηρεί ο καθένας και αν
έχουν επιπλέον τζόγο, αν αφαιρεθεί η άδεια, να αφαιρεθεί από
όλα τα παιχνίδια. Εδώ η πρόταση είναι να αποδίδεται το 80%. Για
κάντε µια βόλτα στην Αθήνα, δείτε πόσα µαγαζιά λειτουργούν
χωρίς άδεια.
Θα πρέπει να βλέπουµε την πραγµατικότητα, όποια είναι αυτή
και θα πρέπει µε βάση αυτή να µπορούµε να σχεδιάζουµε και να
υλοποιούµε. Ο ΟΠΑΠ µπορεί να δώσει και δίνει έσοδα στο κράτος περίπου 300-400 εκατοµµύρια, που αν πάει σε ιδιώτες όλη
αυτή η διαδικασία ή µια άλλη εταιρεία πάρει τον ΟΠΑΠ, αν πουληθεί, να ξέρετε ότι η εταιρεία αυτή µπορεί να παρουσιάσει και
ζηµιές την άλλη χρονιά. Άρα, εκτιµώ ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστεί διαφορετικά. Όχι να πουληθεί ο ΟΠΑΠ. Από αρχής, κύριε
Υπουργέ, έκανα αυτήν την πρόταση, να µπορούµε να τιτλοποιήσουµε τα έσοδα, να λειτουργεί ο ΟΠΑΠ, γιατί έχει τον κρατικό
έλεγχο και πραγµατικά µπορεί να έρθει στην Βουλή κάποια
στιγµή ο έλεγχος του.
Εκτιµώ ότι σε λάθος κατεύθυνση κινήθηκαν οι συνάδελφοι µιλώντας για σκάνδαλο. Είναι άλλο το θέµα αυτό και άλλο είναι ο
στόχος. Τα τριάντα πέντε χιλιάδες παιχνίδια και εγώ να πω ότι
είναι πολλά. Διαφωνώ κάθετα. Όµως, είναι µια πραγµατικότητα.
Και εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, αφού θα δώσετε τρία σε κάθε µαγαζί
στις 15.000 ή 16.000 µαζί µε τον ΟΔΙΕ, τα άλλα να σκεφτείτε αν
θα πρέπει να τα δηµοπρατήσετε ή όχι. Κρατήστε τα λίγο. Περάστε τα στο νοµοσχέδιο, αλλά κρατήστε τα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε; Μία κουβέντα µόνο θα πω για
τις συγχωνεύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αγαπητέ Υπουργέ, µιλάµε για συγχωνεύσεις οργανισµών και τι θα γίνει το προσωπικό –το ακούω συνεχώς- αυτοί που είναι αορίστου χρόνου; Ξέρετε ότι τα κριτήρια
στο ΑΣΕΠ δεν είναι ενιαία σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, άλλα
κριτήρια έχει η κάθε κατηγορία, κύριε Υπουργέ: άλλα η ΔΕ, άλλα
η ΠΕ. Άρα, χωρίς να έχετε ενιαία κριτήρια, έναν πίνακα κριτηρίων
µπορεί να γίνει καµµία διαδικασία αξιολόγησης; Όσοι δε εργαζόµενοι µονιµοποιήθηκαν µε το νόµο του 2004 του κ. Παυλόπουλου, αυτοί έχουν έξι χρόνια. Ούτε ένας από αυτούς δεν έχει
φύλλο αξιολόγησης. Πώς θα πάει στον ΑΣΕΠ να αξιολογηθεί αν
θα πρέπει να µείνει στην υπηρεσία ή όχι; Θα δώσει εξετάσεις;
Άρα ας µη συζητάµε.
Να κάνουµε έναν εξορθολογισµό του προσωπικού. Νοµίζω ότι
όλοι οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι αυτοί είναι χρήσιµοι. Αν εξορθολογήσουµε τις ανάγκες και χωροταξικά και υπηρεσιακά και γεωγραφικά, νοµίζω ότι θα βρούµε µια άκρη. Ας µη δηµιουργούµε
κινδύνους εκεί που δεν υπάρχουν. Ας µη φοβίζουµε τον κόσµο,
ο οποίος έχει µια µόνιµη δουλειά σήµερα. Νοµίζω ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι διατάξεις ούτε τα κριτήρια.
Τουλάχιστον για να οριοθετηθούν καινούργια κριτήρια, θα χρειαστούν δύο χρόνια. Γιατί να συζητάµε σήµερα για µετά από δύο
χρόνια και να δηµιουργούµε όλη αυτήν την ανησυχία µε αποτέλεσµα και απόδοση να µην έχουν οι εργαζόµενοι; Και βέβαια εγώ
είµαι σίγουρος ότι δεν κινδυνεύει και η δουλειά τους. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, πολύ ας τα εξορθολογήσετε όλα αυτά πριν
υπάρξουν αυτές οι διαρροές και οι ανακοινώσεις.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµοιρίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι ευτυχής η διαδοχή αυτή, διότι
αναφέρθη ο κ. Αµοιρίδης στις γνώσεις του κ. Μουσουρούλη για
το ΕΣΠΑ και τα συναφή.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να µιλήσω για το ΕΣΠΑ, αλλά ο αγαπητός συνάδελφος και καλός δήµαρχος κ. Αµοιρίδης -έχω προσωπική αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο διοικούσε το δήµο του και
προωθούσε τα έργα, ιδιαίτερα του Ταµείου Συνοχής- µε προκαλεί να πω δύο λόγια για το ΕΣΠΑ.
Κατ’ αρχάς, κύριε Αµοιρίδη, η απορρόφηση του 23%, όπως
αποτυπώνεται σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων οφείλεται σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρεις λόγους. Ο πρώτος
λόγος είναι τα έργα-γέφυρες του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο δεύτερος είναι οι επενδύσεις του αναπτυξιακού νόµου
3299/04 και ο τρίτος λόγος είναι το «πάρκινγκ» που δηµιούργησε
ο κ. Χρυσοχοΐδης, µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), στο οποίο εναποθέτει την κοινοτική χρηµατοδότηση για να δηµιουργήσει πλασµατική απορρόφηση. Δεν το
λέω εγώ, το λένε οι κοινοτικοί.
Επί δύο χρόνια έχει «µαλλιάσει» η γλώσσα της Νέας Δηµοκρατίας και του Προέδρου της, Αντώνη Σαµαρά, να ζητά στην ουσία
τι; Την εµπροσθοβαρή κοινοτική χρηµατοδότηση και την πληρωµή της εθνικής συµµετοχής στο τέλος.
Έρχεται τώρα η Κοµισιόν, η οποία σας παίρνει από το χεράκι
-γιατί δεν είστε σε θέση να καθοδηγήσετε µια διαπραγµάτευση
και να πετύχετε κάτι- µαζί µε τις άλλες δύο χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται υπό καθεστώς µνηµονίου και άλλες τρεις
εκτός Ευρωζώνης που έχουν προβλήµατα απορρόφησης για να
σας ανακοινώσει συγχρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ σε ποσοστό
95%. Στην ουσία, είναι η πρόταση του κ. Γιούνκερ, την οποία ο κ.
Μπαρόζο δεν είχε καλοδεχθεί, ο δε κ. Χρυσοχοΐδης είχε αποκαλέσει «φρούδες ελπίδες».
Προσέξτε, όµως, το εξής -και θα ήθελα να το σηµειώσει η Κυβέρνηση και να µου πει τι σκοπό έχει. Η πρόταση, δεν αφορά
µόνο στο ΕΣΠΑ, αλλά και Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Συνεπώς η δυνατότητα για 95% κοινοτική και 5% εθνική
χρηµατοδότηση αφορά στο σύνολο του πακέτου. Όµως, ο κ.
Σκανδαλίδης, προχθές, µας είπε στην αρµόδια επιτροπή ότι «δεν
πρόκειται να ακουµπήσει τα αγροτικά και ότι το πακέτο θα παραµείνει το ίδιο». Πείτε µας, τελικά, τι θα κάνετε.
Και να θυµίσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν το 2006, είχαµε
µειώσει εµείς την εθνική συµµετοχή αυτήν σε µια από τις πολλές
αναθεωρήσεις που κάναµε-για να συµµαζέψουµε το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης είχε βγει η τότε Τοµεάρχης Οικονοµίας του
ΠΑΣΟΚ, η κ. Παπανδρέου και µετρούσε πόσα λιγότερα νοσοκοµεία και σχολεία θα γίνουν, πόσα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.. Εµείς δεν κάνουµε αυτού του είδους τη συζήτηση.
Σας προτείνουµε να πάτε µπροστά αλλά µη µας λέτε και για την
απορρόφηση. Κλείνω την παρένθεση.
Συζητάµε, κύριε Πρόεδρε, ένα αλλόκοτο νοµοθετικό µόρφωµα
που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση στερείται πολιτικής. Αυτό το
έλλειµµα είναι που δηµιουργεί την ανάγκη διαρκών ρυθµίσεων
επί ρυθµίσεων. Και µάλιστα ρυθµίζετε και αυτά που έχετε ήδη
ρυθµίσει προ καιρού. Το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι στην ουσία
ένα τέτοιο κοκτέιλ ρυθµίσεων, για να το πω πιο απλά, πρόκειται
για ένα συνοθύλευµα µε θέµατα ασφαλιστικά, τουριστικά, φορολογικά, συνταξιοδοτικά, οργανωτικά Υπουργείων, κατάργησης
φορέων, µέχρι και τυχερών παιγνίων. Όλα αυτά θα µπορούσαν
κάλλιστα να είναι αυτοτελή νοµοσχέδια. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο, λοιπόν, είναι να εγείρονται ζητήµατα δοµής, συνοχής, συνάφειας, αλλά και νοµιµότητας. Και θα πω τι εννοώ λίγο
παρακάτω.
Έρχοµαι τώρα στον τουρισµό. Θα ήθελα να µου πείτε, από την
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κρίση στη Βόρεια Αφρική, ποιο είναι το ποσοστό του τουριστικού
ρεύµατος που άντλησε η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως και η Τουρκία, σε σχέση µε µας; Εµείς είχαµε όντως αύξηση, αλλά ας το δούµε και λίγο αναλογικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Δεν είναι εύκολο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν είναι εύκολο, αλλά
η Παγκόσµια Οµοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων έχει βγάλει
πίνακα.
Έρχοµαι τώρα σε τρία ειδικότερα θέµατα. Πρώτον, δηµιουργείτε στον ΕΟΤ µια ειδική υπηρεσία προώθησης µεγάλων και
σύνθετων τουριστικών επενδύσεων. Από ποιους; Οι ήδη υφιστάµενοι και αποτυχηµένοι –δεν εννοώ τους υπαλλήλους- θα δηµιουργήσουν ένα one stop-shop για να προωθήσουν τον τουρισµό;
Δεύτερον, ιδρύετε αυτοτελές πολεοδοµικό γραφείο πάλι στον
ΕΟΤ, την ίδια στιγµή που το αρµόδιο Υπουργείο ανακοινώνει νοµοσχέδιο για τις πολεοδοµίες. Μα, δεν µιλάτε µεταξύ σας στην
Κυβέρνηση; Χρειάζεται δηλαδή ο ΕΟΤ πολεοδοµικό γραφείο,
όταν την ίδια στιγµή προωθούνται πολεοδοµικές ρυθµίσεις από
το συναρµόδιο Υπουργείο;
Τρίτον, συστήνετε κεντρική συντονιστική οµάδα για επίσπευση
κοινών διαδικασιών των δυο Υπουργείων. Στην ουσία δηλαδή τι
κάνετε; Μια επιτροπή γενικών γραµµατέων και υπηρεσιακών παραγόντων για το θεαθήναι, χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες.
Πείτε µου ποιες θα είναι οι αρµοδιότητες της οµάδας για να σας
πω αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα.
Αν οι διαδικασίες, κύριε Υπουργέ, παραµείνουν ίδιες, όλες
αυτές οι δοµές θα είναι άχρηστες. Η ουσία είναι ότι οι επενδυτές
εξακολουθούν να βολοδέρνουν. Παράδειγµα; Το πρωτόκολλο
του ΕΟΤ Βορείου Αιγαίου βρίσκεται πίσω ενάµιση χρόνο. Προχθές είχαµε σύσκεψη στη Χίο µε τουριστικούς παράγοντες και µας
το είπαν. Προς τιµήν σας, κύριε Νικητιάδη, είχατε κάνει µια κίνηση όταν ήρθα στο γραφείο σας, δηµιουργήσατε κάποια φασαρία, αν µπορώ να το πω έτσι, στις υπηρεσίες για τη στελέχωση
του γραφείου του ΕΟΤ στο βόρειο Αιγαίο. Και τι έγινε τελικά;
Ήρθε κανείς;
Ένα άλλο θέµα που αφορά στον τουρισµό είναι ο αναπτυξιακό
νόµος 3299/04. Οι αιρετοί περιφερειάρχες, στους οποίους υπάγονται πλέον οι Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ)
και οι διαχειριστικές αρχές δεν υπογράφουν. Έχουµε πληθώρα
παραδειγµάτων επενδύσεων όπου ενώ έχει ολοκληρωθεί η έκθεση των περιφερειακών οργάνων ελέγχου, οι υποθέσεις στοιβάζονται στα γραφεία των περιφερειαρχών για υπογραφή.
Προχωρώ τώρα στο θέµα της κατάργησης φορέων. Διαπιστώνω την αδυναµία σας να µας εξηγήσετε ποιος φορέας και
γιατί χρειάζεται να συνενωθεί, να καταργηθεί ή να συγχωνευθεί.
Στην αιτιολογική µας λέτε παραδείγµατος χάριν για το πού θα
πάει το προσωπικό, χωρίς όµως να δίνετε καµµία εξήγηση γιατί
ο ένας και όχι ο άλλος φορέας. Να δούµε, κύριε Υπουργέ και τη
λογική σας, αλλά και το δηµοσιονοµικό όφελος.
Παράδειγµα. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται, µε πέντε σελίδες το
Συµβούλιο Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), ένα όργανο
το οποίο έχει ήδη καταργηθεί εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Από
τότε που αναλάβατε δεν υπάρχει. Και κάτι ακόµη όσον αφορά
στο δηµοσιονοµικό όφελος. Από πού πληρωνόταν το ΣΕΕΣ; Από
το λογαριασµό πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ποιο
είναι λοιπόν το δηµοσιονοµικό όφελος; Τελικά, όλα είναι για το
θεαθήναι.
Να κλείσω µε τη διάταξη µε την οποία θα αποφασίσετε, στο
µέλλον, την κατάργηση, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση φορέων,
όπως η ΚΕΔ, η ΕΡΤ, ο ΟΣΚ, η ΔΕΠΑΝΟΜ, ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΙΓΜΕ
κ.λπ.. Ένα χρόνο µελετάτε τι θα κάνετε. Γιατί, λοιπόν, να χρειάζεται τώρα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία γίνεται νέα παραποµπή του θέµατος στο µέλλον; Ποιος ο λόγος;
Η εξουσιοδοτική διάταξη είναι που σας λείπει ή το ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο για τα θέµατα αυτά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προχωρώ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στην κατάργηση της επιδότησης κατοικίας δηµοσίων
υπαλλήλων σε ακριτικές περιοχές. Κύριοι συνάδελφοι, γιατί ο νο-
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µοθέτης κάποτε θέλησε να δώσει κίνητρα; Και ποια είναι τα κίνητρα αυτά;
Το πρώτο κίνητρο ήταν το επίδοµα 120 ευρώ στο δηµόσιο
υπάλληλο για να πάει σε µια ακριτική περιοχή. Με τις περικοπές,
το επίδοµα αυτό έγινε 96 ευρώ.
Το δεύτερο κίνητρο, είναι η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα ενοικίου 300 ευρώ το µήνα για µια πενταετία. Το καταργήσατε.
Το τρίτον, που καταργείτε τώρα είναι η επιδότηση για αγορά
ή κατασκευή κατοικίας, σε ακριτικές περιοχές. Όµως, την προϋπόθεση δεκαετούς παραµονής του δηµοσίου υπαλλήλου στην
ακριτική περιοχή ξεχάσατε να την καταργήσετε.
Αναφέρεται, επίσης, στην αιτιολογική έκθεση -και πραγµατικά
θα ήθελα κάποιος να µου πει αν κάνω λάθος - ότι οι λόγοι για
τους οποίους ο τότε νοµοθέτης είχε δώσει αυτά τα κίνητρα εξέλειπαν όλοι. Εξέλειπαν; Δεν χρειάζεται η ακριτική Ελλάδα στήριξη; Δεν χρειάζονται πλέον κίνητρα για τις παραµεθόριες
περιοχές; Πείτε το ευθέως. Γιατί κάποιοι που είχαν υπολογίσει
στα κίνητρα αυτά προχώρησαν στην αγορά ή την κατασκευή κατοικίας. Δεν παραβιάζεται έτσι η αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου; Παρακαλώ, απαντήστε µου.
Σας προτείνω, λοιπόν, να αποσύρετε τη διάταξη ή να θέσετε
ένα χρονικό περιορισµό, παραδείγµατος χάριν για τους νέους
από εδώ και εµπρός και όχι για όλους. Γιατί έτσι, κύριε Υπουργέ,
παραβιάζετε ακόµα και την αρχή της ισότητας αλλά και την αρχή
της αναλογικότητας.
Τελικά, εσείς αντί να δώσετε επιπλέον κίνητρα, αφαιρείτε και
τα υφιστάµενα. Να πάψετε, λοιπόν, να συνθηµατολογείτε στους
ακρίτες. Δεν θέλω να ξανακούσω συνθήµατα, κάθε φορά που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που έχει επίπτωση στην περιφέρεια και
ειδικά στα νησιά. Μ’ αυτήν τη διάταξη που περνάτε σήµερα δεν
δικαιούσθε να οµιλείτε.
Έρχοµαι στο φορολογικό τµήµα του νοµοσχεδίου. Η περαίωση, για εµένα προσωπικά είναι ένα πολιτικό ζήτηµα αναξιοπιστίας της φορολογικής αρχής και αµφισβήτησης του κράτους
δικαίου. Το µήνυµα που εκπέµπεται είναι απλό: Νοµιµοποίηση
της φοροδιαφυγής. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, θυµίζω εδώ ότι
διερρήγνυε τα ιµάτιά του, πως η προηγούµενη φορά θα ήταν και
η τελευταία. Το ίδιο κάνει και τώρα –σήµερα- στην αρµόδια επιτροπή για τα αυθαίρετα. Πάλι κόκκινες γραµµές, πάλι τελευταία
φορά.
Εκπρόθεσµες δηλώσεις: Δίνετε άφεση αµαρτιών σε όποιον
έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία ή δεν έχει κάνει δήλωση. Και θέλετε
να αποκτήσει έτσι ο κόσµος, κύριε Υπουργέ, φορολογική συνείδηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
µε το θέµα του κάµπου της Χίου.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει θέµα αξιοπιστίας. Είναι µοναδικό φαινόµενο µια αγροτική γη να φορολογείται ως οικοπεδική. Δεν είναι
δυνατόν η αξία της αγροτικής παραγωγής να είναι υποπολλαπλάσια του ποσού της φορολόγησης. Καταθέσαµε µια τροπολογία πενήντα τεσσάρων Βουλευτών όλων των κοµµάτων, πριν από
τρεις µήνες. Η υπηρεσία σας απεδέχθη ότι το αίτηµα είναι πράγµατι δίκαιο. Το ίδιο και ο κ. Κουσελάς, ο τότε αρµόδιος Υπουργός, το είπε δηµοσίως εδώ στη Βουλή. Ακόµα και όταν
επισκέφτηκε τη Χίο, το παραδέχθηκε. Επανερχόµαστε τώρα, µε
νέα τροπολογία ενενήντα Βουλευτών, από επτά κόµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ή θα
συµβάλλετε στη σωτηρία της περιοχής ή όχι. Σας καλώ να µας
δώσετε µια απάντηση: Θα υιοθετήσετε την τροπολογία, ναι ή όχι;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Μουσουρούλη.
Καλείται ο κ. Αργύριος Ντινόπουλος, Βουλευτής Β’Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Ντινόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάζοντας το νοµοσχέδιο
για τα τυχερά παιχνίδια, για τις άδειες και για τον ΟΠΑΠ σκέφτοµαι, κύριε Υπουργέ, σαν να µην πέρασε µια µέρα από εκείνες τις
µακρινές δεκαετίες του 1990, του 2000, που µιλούσαµε για εθνικούς προµηθευτές, για αµαρτωλές συµβάσεις, για τζόγους, για
ψηφιακές παροχές.
Στο µεταξύ η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονοµία πέρασαν τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα η ελληνική κοινωνία πέρασε
αυτήν την βίαιη µεταβολή, προς τα κάτω βέβαια, των όρων διαβίωσης της. Μισθωτοί έχασαν τις δουλειές τους, συνταξιούχοι
υπέστησαν περικοπές των συντάξεων. Όµως, οι εθνικοί προµηθευτές παραµένουν στις θέσεις τους. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
εξακολουθούν και πορεύονται προς το µέλλον, σαν να µην έχει
συµβεί απολύτως τίποτα.
Έρχεστε και µας µιλάτε για τον ΟΠΑΠ. Πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι τέλος πάντων είµαστε αυτήν την ώρα σε
τούτη εδώ την Αίθουσα, ότι τόσο εγώ, όσο και άλλοι συνάδελφοι
µου, έχουµε κάνει τόσες και τόσες ερωτήσεις για όλα αυτά τα
όργια τα οποία συµβαίνουν µέσα στον ΟΠΑΠ .
Ένα µόνο το χαρακτηριστικό να σας πω: Προσλάβανε, πριν
από ένα µήνα, σύµβουλο για να κάνει τις αποδόσεις στο baseball,
µε µισθό 50.000 ευρώ το µήνα! Έχω υποβάλει σχετική ερώτηση
στον κ. Γερουλάνο, ουδέποτε βεβαίως, µου έχει δώσει κάποια
απάντηση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι για διαφορετικές ερωτήσεις
µου δίνουν τις ίδιες απαντήσεις.
Και σε αυτόν τον ΟΠΑΠ, τον ΟΠΑΠ των σύµβουλων για baseball των 50.000 ευρώ µηνιαίως, εµπιστεύεστε τώρα όλη αυτήν
την ιστορία µε τους νέους «κουλοχέρηδες». Τους δίνετε όλες τις
άδειες να τις διαχειριστούν, να κάνουν ό,τι ακριβώς νοµίζουν και
ό,τι θέλουν, χωρίς κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Να σας θυµίσω ότι από το 2009, που είστε Κυβέρνηση, βρήκατε µια σύµβαση στον ΟΠΑΠ µε την «INTRALOT», η οποία έληγε
το 2010. Αυτήν την σύµβαση την ανανεώνετε συνεχώς µονοµερώς, µε το πρόσχηµα ότι δεν έχετε χρόνο να κάνετε διαγωνισµό. Στην ουσία βεβαίως πρόκειται για νέα σύµβαση, διότι
βάζετε νέα παιχνίδια µέσα. Οι περίφηµες αυτές σκυλοδροµίες,
που είναι και για να γελάει κανείς, είναι προϊόν των νέων συµβάσεων που µονοµερώς, χωρίς κανέναν διαγωνισµό συνάπτετε µε
την «INTRALOT». Και η συγκεκριµένη εταιρεία παίρνει το 8%, γίνουν, δεν γίνουν αυτά τα παιχνίδια.
Σε αυτόν, λοιπόν, τον ΟΠΑΠ, όπου κυριαρχεί αυτή η πρακτική
δίνετε και αυτό το νέο δώρο, για τους «κουλοχέρηδες», που θα
γεµίσουν απανταχού της ελληνικής επικράτειας. Θα εγκατασταθούν γιατί; Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ; Το ρωτώ επειδή κοµπάζετε
και για τα κέρδη, τα οποία θα έρθουν στα κρατικά ταµεία και τα
ευρώ, τα οποία θα εισρεύσουν στον κρατικό κορβανά.
Με συγχωρείτε, αυτά τα λεφτά ποιανού είναι; Δεν είναι των Ελλήνων, οι οποίοι τα χάνουν; Διότι όταν τζογάρεις, κατά κανόνα
χάνεις. Αυτά, λοιπόν, τα λεφτά τα παίρνετε από τις τσέπες των
Ελλήνων. Και ποιων Ελλήνων; Αυτοί οι οποίοι θα πάνε να παίζουν
στους «κουλοχέρηδες» ή, έτσι όπως τα λέτε, στα VLT, τα καινούργια παιχνίδια, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιθανώς να είναι
άνεργοι, να είναι χαµηλόµισθοί και πάνω στην απελπισία τους
µήπως µπορέσουν να βγάζουν κανένα ευρώ παραπάνω, για να
πληρώσουν κανένα λογαριασµό, θα πάνε και θα χάσουν και
αυτά, τα οποία έχουν. Και επαίρεστε και παινεύεστε ότι αυτά θα
εισρεύσουν στα κρατικά ταµεία.
Θέλω επίσης, να πω και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, σήµερα η
τεχνολογία –ειδικά η ψηφιακή τεχνολογία- σε τέτοια ζητήµατα
έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Αν υποτεθεί ότι,
πράγµατι, θέλετε και έχετε πάρει ως απόφαση να εγκαταστήσετε
αυτά τα καινούργια µηχανήµατα, τριάντα πέντε χιλιάδες σύγχρονους «κουλοχέρηδες», γιατί δεν κάνετε ένα διεθνή διαγωνισµό;
Ας έρθουν από όλο τον κόσµο. Γιατί δεν προκρίνετε κάποιες διαδικασίες διαφάνειας, αλλά προτιµάτε και πάλι την ασφαλή δίοδο
του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε τι; Ώστε να ευνοήσετε και πάλι µε σκανδα-
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λώδη τρόπο τον εθνικό προµηθευτή!
Και σε τελική ανάλυση, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ,
πρόκειται για ένα θέµα, το οποίο αφορά και στην αξιοπρέπεια
και στην υπόληψη του συνόλου του πολιτικού κόσµου. Και τι δεν
έχουµε ακούσει τους τελευταίους µήνες και το τελευταίο χρονικό
διάστηµα γενικότερα ως πολιτική τάξη και ως πολιτικό σύστηµα;
Είναι δυνατόν έτσι, µετά από όλα αυτά, τα οποία έγιναν στην ελληνική κοινωνία, ξανά µανά τα ίδια; Ξανά µανά, ο εθνικός προµηθευτής, ξανά µανά οι ίδιες διαδικασίες; Και εµείς εδώ πέρα
αυτήν την προχωρηµένη ώρα θα νοµοθετήσουµε και θα ψηφίσετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, την ίδια στιγµή που αυτοί οι
οποίοι, πράγµατι, θα επωφεληθούν –γιατί δεν φαντάζοµαι να πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν θα είναι οι Έλληνες
πολίτες, οι οποίοι θα πάνε να χάσουν τα λεφτά τους στους «κουλοχέρηδες»- αυτοί, οι οποίοι θα είναι οι µεγάλοι κερδισµένοι, θα
είναι οι εθνικοί προµηθευτές. Την ίδια ώρα που εµείς µέσα στον
Αύγουστο νοµοθετούµε αυτά, θα βρίσκονται µε κάνα κότερο, σε
κάνα νησί του Αιγαίου ή µεσοπέλαγα και θα λένε: «Εντάξει, µωρέ,
θα προχωρήσει η διαδικασία, µέσα στον Αύγουστο το πέρασαν
το νοµοσχέδιο. Εµείς και πάλι θα είµαστε οι µάγκες και πάλι θα
οικονοµήσουµε.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται ότι ως παράταξη
δεν έχετε βάλει µυαλό. Ξανά πάλι στη διαπλοκή. Ξανά µανά,
όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησης µου, σαν να µην πέρασε µια µέρα, ξανά ο εθνικός προµηθευτής. Και αναρωτιέται,
λοιπόν, κανείς αν αδίκως ο κόσµος καταµαρτυρεί, αυτά τα οποία
µας καταµαρτυρεί.
Ίσως είναι µια τελευταία ευκαιρία, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να αποδείξετε ότι και ως παράταξη και γενικότερα ως πολιτικό σύστηµα
έχουµε τη δύναµη να αντισταθούµε στα ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα. Διότι, αν δεν πετύχουµε αυτό, µην νοµίζετε ότι θα σταµατήσει ποτέ η αγανάκτηση και η οργή του κόσµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ντινόπουλο.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Κυριακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου και
του εφαρµοστικού του νόµου υπάρχει ένα καθορισµένο πλαίσιο
µέσω του οποίου επικεντρώνουµε τη δηµόσια πολιτική, σε ένα
νέο τρόπο λειτουργίας του κράτους στο σύνολο του, παρά τις
αντιστάσεις επιµέρους συµφερόντων.
Επειδή δεν υπάρχουν πια περιθώρια, οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε τις στρεβλώσεις που εµποδίζουν την ουσιαστική και
διαρκή ανάπτυξη. Να δροµολογήσουµε, παρά το κόστος, τις µεταρρυθµίσεις και µέσα από την πρωτόγνωρη κρίση και το δύσκολο οικονοµικό και εργασιακό περιβάλλον, να αλλάξει το
ισχύον καθεστώς.
Κρίσιµο ασφαλώς στοιχείο αποτελεί και η πλήρης πληροφόρηση, ώστε να κατανοηθούν οι επιβαλλόµενες αλλαγές και να
γίνει συµµέτοχος η κοινωνία. Και τούτο διότι η επανάπαυση στην
ευδαιµονία της µεγέθυνσης του πλούτου δηµιούργησε εικονική
ανάπτυξη και σήµερα το κλειδί είναι να αλλάξει κανείς ριζικά
αυτό το οποίο καθήλωσε το σύστηµα και τώρα χρειαζόµαστε τα
αυτονόητα εργαλεία.
Οι µεταρρυθµίσεις είναι κρίσιµες και αναγκαίες, διότι δηµιουργούν προϋποθέσεις ανάκαµψης, δίνουν ελπίδα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διατρέχει η χώρα µας.
Είναι γεγονός ότι έχουµε απόλυτη ανάγκη για αποτελεσµατική
συνέργεια κράτους και αγοράς, για να υπάρξει όφελος για τους
πολίτες.
Στόχος της σηµερινής νοµοθετικής πρωτοβουλία είναι η λήψη
µέτρων για την ενίσχυση στης εθνικής οικονοµίας µε σειρά διατάξεων, συνταξιοδοτικών, φορολογικών –για τον ουσιαστικό
έλεγχο, την ταχύτητα είσπραξης των οφειλών και του χτυπήµατος της φοροδιαφυγής- διατάξεις για τη λειτουργία του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος, ρυθµί-
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σεις για εξοικονόµηση πόρων, όπως, για παράδειγµα, η µείωση
των καταβαλλόµενων από το δηµόσιο ενοικίων ακινήτων.
Κατά κύριο λόγο, όµως, τρεις είναι οι βασικές τοµές που επέρχονται: Η θεσµοθέτηση της «τουριστικής κατοικίας», η ελεγχόµενη απελευθέρωση των τυχερών παιγνίων και οι συγχωνεύσεις
και καταργήσεις υπηρεσιών.
Έχουµε ήδη λάβει και συνεχίζουµε να λαµβάνουµε µέτρα για
την περικοπή των δηµοσίων δαπανών. Είναι δεδοµένο, όµως, ότι
η ουσιαστική και σταθερή ανάκαµψη της οικονοµίας µας, θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο µέσω της ανάπτυξης. Η επένδυση άλλωστε στον τουρισµό είναι άµεσα συνυφασµένη µε τους
αναπτυξιακούς µας στόχους.
Αρκεί να σκεφτούµε ότι τα έσοδα από τον τουρισµό το 2010
άγγιξαν το 15,3% του ΑΕΠ και οι θέσεις απασχόλησης αριθµήθηκαν σε επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες περίπου, σύµφωνα µε
τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με σωστούς µάλιστα χειρισµούς οι θέσεις εργασίας σε τουριστικά
επαγγέλµατα, µπορούν να αυξηθούν µέχρι το 2019 τουλάχιστον
κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες.
Για τη χώρα µας ο τουρισµός θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και το κύριο µέσο ανάκαµψης της εθνικής οικονοµίας. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από
τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς και είναι ίσως ο µοναδικός τοµέας της οικονοµίας στον οποίο είµαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού, η Ελλάδα το 2010 ήταν 17η σε επίπεδο
διεθνών αφίξεων και 21η σε επίπεδο εσόδων.
Και ενώ έπρεπε να αξιοποιήσουµε στο έπακρον τις δυνατότητες που µας προσφέρει τόσο η γεωγραφική µας θέση όσο και ο
πλούσιος πολιτισµός µας, εντούτοις δεν έχουµε επενδύσει παράλληλα και στις τουριστικές υποδοµές, ώστε να προσελκύσουµε τουρίστες µε αυξηµένη οικονοµική δυνατότητα και άρα
αυξηµένη καταναλωτική δύναµη.
Ταυτόχρονα, αν θέλουµε να γίνει ο τουρισµός µέσο ώθησης
της οικονοµίας πρέπει να αµβλύνουµε την εποχικότητα, ώστε µε
τις αναµενόµενες βέβαια διακυµάνσεις να υπάρχει µια ελάχιστη
σταθερή προσέλευση τουριστών και εισροή αντίστοιχα συναλλάγµατος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
Με τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, θα προσελκύσουµε
επενδύσεις εκατοµµυρίων, θα επισκέπτονται τη χώρα µας τουρίστες υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου, θα αναπτύξουµε τουρισµό πολυτελείας, που επηρεάζεται λιγότερο σε περιόδους
κρίσης, αλλά κυρίως θα υπάρχει τακτή επισκεψιµότητα, δίνοντας
ζωή στις τουριστικές περιοχές και τους λοιπούς µήνες του χρόνου. Για την ταχεία µάλιστα υλοποίηση των έργων αυτών, συστήνεται «Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων» στον ΕΟΤ µε αυτοτελές πολεοδοµικό
γραφείο εντός της υπηρεσίας.
Το σύστηµα αυτό, των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων,
λειτουργεί ήδη µε επιτυχία σε πολλές χώρες παγκοσµίως. Στην
Αλικαρνασσό της Τουρκίας, για παράδειγµα, οι τουριστικές κατοικίες έχουν αποφέρει µεγάλο εισόδηµα και έχουν αυξήσει σηµαντικά τον τουρισµό.
Ας µην ξεχνάµε, βέβαια, και τις παράπλευρες ωφέλειες, την
ώθηση στον κατασκευαστικό τοµέα, την επανεκκίνηση της κτηµαταγοράς, την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, τον περιορισµό της αυθαίρετης δόµησης κ.λπ..
Η δεύτερη βασική ρύθµιση είναι η ελεγχόµενη απελευθέρωση
της αγοράς τυχερών παιγνίων που διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου και της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
Για τη λειτουργία των σχετικών καταστηµάτων απαιτείται η έκδοση άδειας, ενώ η αγορά θα βρίσκεται υπό τη συνεχή εποπτεία
και τον έλεγχο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων,
η οποία ενισχύεται και στελεχώνεται µε επιπλέον προσωπικό. Η
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µέσω ιστοτόπων συνδεδεµένων µε το Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου και θα ληφθούν µέτρα
για τη φραγή των µη αδειοδοτηµένων ιστοτόπων.
Επίσης, θα ελέγχεται η νοµιµότητα διεξαγωγής των παιγνίων,
και η απόδοση των κερδών στο δηµόσιο. Στον έλεγχο της εκπλή-
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ρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα
κέρδη και στη διασφάλιση τη µη συµµετοχής ανηλίκων σε τυχερά
παίγνια θα συµβάλλει σηµαντικά η ατοµική κάρτα παίχτη και η
δηµιουργία λογαριασµού παίχτη.
Συνολικά θα λειτουργήσουν τριάντα πέντε χιλιάδες µηχανήµατα, εκ των οποίων τα δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια θα εκµεταλλεύεται ο ΟΠΑΠ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουµε την κοινοτική µας υποχρέωση για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελεύθερο ανταγωνισµό µέσα στην ενιαία κοινοτική αγορά. Παράλληλα αναµένεται
ότι θα αντιµετωπιστεί ο παράνοµος τζόγος και η διακίνηση µαύρου χρήµατος που θα προκύψουν σηµαντικά κέρδη για το δηµόσιο, από τις αδειοδοτήσεις, τη φορολόγηση των κερδών και µε
τη συµµετοχή στα έσοδα των σχετικών εταιριών.
Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα που διενήργησε η εταιρεία ALCO
για λογαριασµό του ΟΠΑΠ το 2010, ο τζίρος από τον παράνοµο
διαδικτυακό τζόγο φτάνει περίπου τα 4 µε 4,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ και είναι ένας από τους πιο διαδεδοµένους τρόπους ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος.
Λειτουργούν περισσότερες από διακόσιες πενήντα ιστοσελίδες παράνοµου στοιχήµατος, ενώ σταδιακά δηµιουργούνται και
ιστοσελίδες µε παίγνια, καζίνο, πόκερ κ.λπ..
Παράλληλα, άλλο µισό έως 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως
υπολογίζεται ο τζίρος των τυχερών παιχνιδιών στα πάσης φύσεως µηχανήµατα που είναι παρανόµως εγκατεστηµένα ανά τη
χώρα, των οποίων κάνουν χρήση και ανήλικοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κυρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αναµένεται µάλιστα αύξηση του
παράνοµου τζόγου τα επόµενα χρόνια, ιδίως όταν οι λοιπές
χώρες νοµοθετούν η µία µετά την άλλη ρυθµίζοντας το πλαίσιο
λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών και λαµβάνουν µέτρα ασφαλείας, ενώ η χώρα µας, χωρίς κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, παρέχει πρόσφορο έδαφος για παράνοµο παιχνίδι.
Ήταν λοιπόν, αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και την ταχεία
ανάπτυξη του διαδικτύου.
Όσον αφορά, τέλος, στη διάταξη για τις συγχωνεύσεις, είναι
γεγονός ότι ο υπερδιογκωµένος δηµόσιος τοµέας, πέραν του ότι
καθίσταται άκρως αναποτελεσµατικός, συνιστά τεράστιο οικονοµικό βάρος και ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη.
Πρέπει, βεβαίως, να προσελκύσουµε επενδύσεις, να ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα και δεν µπορεί τροχοπέδη στους
αναπτυξιακούς στόχους να στέκεται ο δηµόσιος τοµέας και η πολυδάπανη συντήρησή του.
Όπως µάλιστα αναφέρεται και στην Έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ανέρχονται περίπου στα πέντε χιλιάδες πολλά εκ των οποίων δεν εξυπηρετούν
πλέον κανένα σκοπό ή έχουν αλληλεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, να µισθώνουν
εγκαταστάσεις, να απασχολούν προσωπικό και να επιβαρύνουν
άσκοπα τον κρατικό προϋπολογισµό.
Σήµερα καταργούνται ή συγχωνεύονται, σε συνέχεια των συγχωνεύσεων που έγιναν το 2010, µία σειρά τέτοιων φορέων και
νοµικών προσώπων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, που επιβάρυναν το ελληνικό δηµόσιο µε τις επιχορηγήσεις και το λειτουργικό τους κόστος, χωρίς να παράγουν ωφέλιµο και αναγκαίο
έργο.
Σπάει έτσι η πελατειακή λογική, µπαίνουν τα θεµέλια µιας
άλλης πολιτικής, που διαγράφει τη φράση «πολιτικό κόστος», περιορίζει επιµέρους συµφέροντα και αναδεικνύει την αξία του
συλλογικού έναντι του ατοµικού.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η σηµερινή πρωτοβουλία
την οποία οφείλουµε να στηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
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Κυριακοπούλου.
Παρακαλείται ο κ. Συµεών Κεδίκογλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Ευβοίας να λάβει το λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προσπαθώ να σκεφτώ που θα ήµασταν
σήµερα αν λίγες εβδοµάδες πριν, δεν είχαµε ψηφίσει εδώ, σ’
αυτήν την Αίθουσα το µεσοπρόθεσµο και τι θα γινόταν αν οι Έλληνες πολίτες είχαν ενδώσει στο λαϊκισµό και στα εύκολα λόγια.
Θα εξακολουθούσαµε να έχουµε το πρόβληµα του υπέρογκου
χρέους, απροστάτευτοι απέναντι στις αγορές. Ή µάλλον δεν θα
ήθελα καθόλου να σκεφτώ τι θα γινόταν. Θα ήµασταν στο περιθώριο της Ευρώπης, µια χώρα πολιτικά και οικονοµικά χρεοκοπηµένη.
Αντί γι’ αυτό είµαστε εδώ σήµερα και συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της εθνικής µας οικονοµίας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την ισχυρή
βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει την Ελλάδα.
Και σε αυτό το σηµείο θα ήθελα για άλλη µία φορά να συγχαρώ και τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά
και όλη την οµάδα που έδωσαν τη µάχη της διαπραγµάτευσης
γι’ αυτήν την επιτυχία στη Σύνοδο Κορυφής, για την ιστορική
απόφαση που πέτυχαν για τη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµόσιου χρέους στο δρόµο για την αντιµετώπιση της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης. Μια επιτυχία, όµως, που δεν θα µπορούµε
να εισπράξουµε ουσιαστικά, αν δεν δουλέψουµε για την επίτευξη
αυτών των στόχων, του µεσοπρόθεσµου και την εφαρµογή του.
Οι Ευρωπαίοι έκαναν αυτό που έπρεπε, όπως το είχαµε κάνει
κι εµείς πριν. Η ευθύνη ανήκει πλέον σε εµάς.
Γι’ αυτό δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να χαλαρώσουµε.
Έχοντας, όµως, βάλει «πάτο στο βαρέλι», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονοµικών, υπάρχει πλέον ορίζοντας και
υπάρχει προοπτική ανάπτυξης, αυτή η ανάπτυξη που πριν δεν
µπορούσε υπάρξει. Ας µην γελιόµαστε.
Στην κατεύθυνση αυτή το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα
έρθει –και θα ήθελα σε αυτό να επιστήσω την προσοχή του
Υπουργείου- για το οποίο ήδη άρχισε διάλογος, είναι κοµβικής
σηµασίας και πέρα από τους καθαρά δηµοσιονοµικούς λόγους
για τους οποίους θα πρέπει να πετύχει, υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης τόσο προς την
ελληνική κοινωνία, αλλά συνολικά και για το ίδιο µας το πολιτικό
σύστηµα, θα πρέπει αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο να είναι
αυτό που όλοι µας επιζητούµε, να είναι αυτό που δεν καταφέραµε όλα τα προηγούµενα χρόνια και επιτέλους να πληρώσουν
οι έχοντες και οι κατέχοντες.
Έρχοµαι τώρα συγκεκριµένα στο παρόν νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει ρυθµίσεις πάρα πολλές, όπως ειπώθηκε. Επειδή αποτελείται από τρία µέρη µε τα τρία συναρµόδια Υπουργεία. Εγώ
θα αναφερθώ σε θέµατα τουρισµού για δύο λόγους. Πρώτον,
γιατί είναι πιο συναφής αυτή η δραστηριότητα σε εµένα λόγω
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που είµαι µέλος, αλλά
και επειδή εκπροσωπώ ένα νοµό µε µεγάλες τουριστικές δυνατότητες και προοπτικές, την Εύβοια, η οποία, αν δεν το ξέρετε,
τις προηγούµενες µέρες κατατάχθηκε από το έγκριτο National
Geographic στους δέκα πρώτους προορισµούς στον κόσµο για
ιστιοπλοΐα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκµεταλλευτώ και την παρουσία
του Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Ξέρετε πολύ καλά
το θέµα το οποίο συζητήσατε. Όταν ήδη έχει βγει η Εύβοια µέσα
στους δέκα προορισµούς για ιστιοπλοΐα είχαµε ένα τουριστικό
καταφύγιο το οποίο εντάξαµε, το τουριστικό καταφύγιο στις πανέµορφες Ροβιές, το οποίο δυστυχώς κινδυνεύει µε απένταξη.
Κι αυτό γιατί µέσα από την απάντηση που µου δώσατε στην ερώτηση που σας είχα κάνει, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
είπε ότι υπήρχαν στη µελέτη τεχνικές αστοχίες, µελέτη την οποία
ήδη πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούµενος.
Το περίεργο πιο είναι και το αντιφατικό; Ότι αυτή τη µελέτη
την έκαναν οι υπηρεσίες του ΕΟΤ, δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο
απέρριψε µια µελέτη που οι υπηρεσίες του την είχαν κάνει προηγουµένως; Καταλαβαίνω ότι αν δεν υπάρχει δικαιολογία για
απένταξη και αν δεν υπάρχει άλλος λόγος, που θέλω να νοµίζω
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ότι δεν υπάρχει, θα πρέπει αυτό το θέµα να το δούµε σοβαρά.
Ξέρω την ευαισθησία σας, ξέρω ότι θα το δείτε και θέλω αν µεν
είναι κάποιες τεχνικές δυσκολίες αυτές να διορθωθούν και να
γίνει ό,τι χρειάζεται, για να µην χάσει ο τόπος µας αυτή τη µοναδική ευκαιρία. Θα περιµένω και είµαι σίγουρος ότι θα το δείτε µε
ιδιαίτερη ευαισθησία, ακριβώς γιατί πρέπει να προχωρήσουµε,
προσελκύοντας αντίστοιχα επισκέπτες υψηλών εισοδηµάτων και
να έχουµε τουριστική περίοδο όλο το χρόνο.
Συζητώντας στην Εύβοια, όπως και σε άλλες περιοχές µε τους
ξενοδόχους, το πρόβληµα είναι ότι περιµένουν να δουλέψουν
δυο µήνες το χρόνο. Άλλο χαρακτηριστικό από άλλες περιοχές
που έχουν τα µεγάλα τουριστικά καταλύµατα είναι όπως ξέρετε
ότι οι επισκέπτες περιορίζονται στις υπηρεσίες του συγκροτήµατος, αφήνοντας την τοπική οικονοµία αµέτοχη, γιατί έχουν όλες
τις δραστηριότητες µέσα στο ξενοδοχείο και έτσι δεν επωφελούνται από την εκάστοτε τουριστική κίνηση.
Έτσι, λοιπόν, στο πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου καθορίζεται
το πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων µε ειδική πρόβλεψη για
τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, ένα νέο τουριστικό προϊόν,
µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την αναβάθµιση του τουριστικού µας µοντέλου. Σε µία πρόσφατη µελέτη του
ΣΕΒ προβλέπεται ότι µέσα στην επόµενη δεκαετία ο τοµέας του
τουρισµού θα δώσει τόση ανάπτυξη, όση όλοι οι άλλοι τοµείς
µαζί. Κι αν ακόµα αυτό είναι υπερβολικό, είναι σίγουρα ο τουρισµός είναι ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την οικονοµική
και κοινωνική ανάταξη της χώρας, αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ την τουριστική κατοικία κοµβικής σηµασίας. Απαντάει σε βασικά ελλείµµατα του τουριστικού µας
µοντέλου, όπως αυτό της χαµηλής εποχικότητας, της χαµηλής
µέσης δαπάνης ανά επισκέπτη, για µια σειρά από λόγους:
Κατ’ αρχάς, η χρήση της τουριστικής κατοικίας διαχέεται σε
όλους τους µήνες του χρόνου. Αυτό είναι προφανές. Επίσης,
συνδέεται µε ξενοδοχειακές µονάδες και βοηθάει αυτό, γιατί ο
επισκέπτης πάει σε ένα οργανωµένο ξενοδοχείο από το οποίο
επωφελείται από τις υποδοµές, τους κοινόχρηστους χώρους και
τις υπηρεσίες. Είναι και ένα σηµείο το οποίο µας διαφοροποιεί
σαν προϊόν, σε σχέση µε άλλες τουριστικές κατοικίες, όπως για
παράδειγµα στην Ισπανία που είχαµε τη γνωστή φούσκα.
Δεν θα πρέπει όµως να φτάσουµε στο άλλο άκρο και να επωφεληθούν µόνο περιοχές, οι οποίες είναι έτοιµες ξενοδοχειακά,
µόνο οι περιοχές οι κλασσικές, µε τις κλασσικές τουριστικές υποδοµές στις Κυκλάδες, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στα Επτάνησα κ.λπ.. Εγώ θα ήθελα να σας πω, η Εύβοια για παράδειγµα
είναι κοντά στην Αθήνα, έχει παρθένες περιοχές. Είναι µία ευκαιρία για ανάπτυξη. Θα είναι λάθος να µην έχει τη δυνατότητα της
τουριστικής κατοικίας, γιατί έχει έλλειψη κάποιων υποδοµών. Κάνουµε ένα µεγάλο βήµα σήµερα, αλλά σε έναν δεύτερο χρόνο
θα πρέπει να το δούµε και να δώσουµε πειστικές απαντήσεις.
Αυτό το νέο αυτό προϊόν µπορεί να ευνοήσει την τοπική οικονοµία, η οποία όπως ξέρετε σήµερα απολαµβάνει πολύ περιορισµένα ή ανύπαρκτα οφέλη από τους επισκέπτες µεγάλων
ξενοδοχειακών µονάδων, γιατί στην περίπτωση της τουριστικής
κατοικίας οι ιδιοκτήτες διαµένουν σε αυτές, δηµιουργείται πρόσθετη ζήτηση υπηρεσιών και αποκτούν διασυνδέσεις µε τις τοπικές κοινωνίες, πολύ περισσότερο από ότι οι κλασσικοί
τουρίστες. Εξάλλου, µειώνεται και η εξάρτηση από την οικονοµική συγκυρία. Είτε υπάρχει κρίση είτε όχι, αυτοί που έχουν την
κατοικία τους θα έρθουν συχνά, θα µετακινηθούν, ακόµα και για
απόσβεση της επένδυσής τους.
Σηµαντική συνιστώσα της τουριστικής κατοικίας είναι, επίσης,
και η ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου. Δεν µπορούµε να
µιλάµε συνέχεια για το µοντέλο της οικοδοµής. Πόσο πια οικοδοµή να έχουµε, όταν υπάρχουν τόσες απούλητες κατοικίες,
όταν τόσα γραφεία είναι απούλητα; Μέσα, όµως, από την τουριστική κατοικία είναι δυνατόν και αυτός ο κλάδος, ο οποίος πράγµατι είναι σηµαντικός και είναι σε ύφεση, να επωφεληθεί.
Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό ότι παρέχονται κίνητρα για κατεδάφιση παλιών τουριστικών καταλυµάτων, που πλέον δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές και η δηµιουργία νέων. Ήδη
είπαµε τα πλεονεκτήµατα και κάποια µειονεκτήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπαµε ότι δεν πρέπει να επωφεληθούν –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µόνο οι περιοχές που ήδη έχουν τις υποδοµές. Γι’ αυτό
θεωρώ σηµαντικό αυτό που προβλέπεται µέσα στο νοµοσχέδιο
ότι σύνθετα τουριστικά καταλύµατα επιτρέπεται να δηµιουργούνται και εντός εγκαταλελειµµένων οικισµών προ του 1923 ή κάτω
των δύο χιλιάδων κατοίκων, σε συνδυασµό µε την ανάπλαση τµήµατος ή και του συνόλου του οικισµού.
Βεβαίως το ζητούµενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας και να διαµορφώσουµε το νέο τουριστικό µοντέλο ανάπτυξης, αυτό που
µας αρµόζει.
Κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, πιστεύοντας ότι το παρόν
νοµοσχέδιο είναι ένα βήµα υλοποίησης των δεσµεύσεών µας µε
τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνει και θα το υπερψηφίσω, αναµένοντας από την Κυβέρνηση και τα επόµενα νοµοσχέδια και αλλαγές που δείχνουν ότι παραµένουµε προσηλωµένοι στους
στόχους µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεδίκογλου.
Παρακαλείται ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού Σερρών, να λάβει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο τουλάχιστον στην αρχική του µορφή είχε στα
πρώτα άρθρα τα τουριστικά θέµατα και νοµίζω ότι είναι αρκετά
σηµαντικό. Το ζήτηµα είναι γιατί αυτές οι ρυθµίσεις έρχονται
τώρα; Όταν αναλάβατε την εξουσία πριν από είκοσι µήνες περίπου, δεν γνωρίζατε τα θέµατα αυτά, δεν είχατε κάποιο πρόγραµµα, ούτως ώστε να πάρετε απ’ ευθείας τα µέτρα και να µην
χαθούν ήδη δύο τουριστικές περίοδοι;
Αλλά εδώ κάνετε αυτές τις ρυθµίσεις για το ταξί, το οποίο
πλήττει πολύ περισσότερο τον τουρισµό, έχει πλήξει τον τουρισµό και δεν κάνετε το απλούστατο, αυτό που είναι και µία πρόταση. Κάντε ένα µορατόριουµ κι εσείς και οι ιδιοκτήτες των ταξί
µέχρι το Νοέµβριο, ούτως ώστε να λυθεί το θέµα εκεί, να υπάρχει
ο χρόνος και η νηφαλιότητα και να µην έχουµε αυτά τα φαινόµενα και να µην πλήττεται η χώρα µας, ιδιαιτέρως τώρα που
έχουµε ανάγκη και το τελευταίο ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Για ποιον τουρισµό µιλάµε, όµως; Μιλάµε για έναν τουρισµό
που πάµε στα ξενοδοχεία –βέβαια δεν µιλάτε κυρίως για τα ξενοδοχεία- και βλέπουµε βουτυράκια Δανίας, σεντόνια Ινδίας και
τραπέζια Τουρκίας, ντοµάτες Ιταλίας. Για ποιον ελληνικό τουρισµό µιλάµε; Αυτά τα ζητήµατα δεν κοιτάµε; Ποια είναι δηλαδή η
προστιθέµενη αξία; Καταναλώνουµε, µετράµε µόνο κάποια ποσοστά του ΑΕΠ, που δεν ξέρω µε ποιον τρόπο µετριούνται; Ποιο
είναι πραγµατικά το ουσιαστικό εισόδηµα; Σε εµάς το µόνο που
µένει, δηλαδή στο ελληνικό κράτος -φυσικά υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν έχουν και κέρδη οι τουριστικές επιχειρήσεις- είναι να διαχειριστεί τις ανακατασκευές και τις υποδοµές, ούτως ώστε να
µπορέσουν να έρθουν αυτοί οι τουρίστες.
Για το θέµα της περαιώσεως και για το θέµα των σκαφών, το
οποίο ανέφερε και ο ειδικός αγορητής µας ο Παύλος ο Μαρκάκης, ήταν η τελευταία περαίωση. Ανέφερε µάλιστα και ο Πρωθυπουργός, όταν ανακοίνωσε για την περαίωση είπε ότι είναι η
τελευταία. Βέβαια, όλες οι περαιώσεις οι τελευταίες είναι. Μία
περαίωση που να µην είναι η τελευταία δεν υπήρξε. Άρα, τι δηµιουργείται; Και σε αυτούς που είχαν τα σκάφη, που είχαν κάνει
καραµπινάτη φοροδιαφυγή –και φυσικά δεν κάνει φοροδιαφυγή
µε σκάφος κάποιος ο οποίος δεν είχε χρήµατα, ήταν κάποιοι οι
οποίοι προσπαθούσαν από τη µύγα ξύγκι να βγάλουν, δηλαδή
να µην πληρώσουν και τον παραµικρό φόρο- έρχεστε εδώ και
τους επιβραβεύετε.
Και εκεί που πραγµατικά µένει κανείς έκπληκτος είναι από τις
ρυθµίσεις που κάνετε στο άρθρο 24 παράγραφος 2, για τις µειονεκτικές περιοχές.
Έρχεστε εδώ και λέτε ότι αθετείτε τις υποσχέσεις που έχει
δώσει το κράτος προς τους πολίτες, τους υπαλλήλους, ώστε να
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πάνε σε µια προβληµατική περιοχή. Τι το φοβερό τους δίνει το
κράτος; Τους δίνει το 40% της αντικειµενικής αξίας, εφόσον αποφασίσουν να χτίσουν ή να αγοράσουν κατοικία σε µια προβληµατική περιοχή.
Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι εξέλιπαν και οι λόγοι.
Μια ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Υπουργέ: Αυτός που έγραψε
την αιτιολογική έκθεση ήταν ηλίθιος ή κάτι χειρότερο; Ευθέως
ρωτώ, είναι µια απλή ερώτηση. Θα πρέπει να τον διώξετε από το
Υπουργείο. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι
εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιδοτηθούν οι
προβληµατικές περιοχές, αυτόν τουλάχιστον πρέπει να τον διώξετε από το Υπουργείο, εάν όχι κάτι άλλο.
Σας αναφέρω τα εξής στοιχεία. Έχω εδώ την πρόσφατη απογραφή που έκανε το Υπουργείο σας. Ας πάρουµε τους νοµούς.
Στο Νοµό Σερρών είχαµε µείωση πληθυσµού 9,48% µεταξύ του
2001 και του 2011. Δυστυχώς, είναι ο πρωταθλητής ο Νοµός Σερρών. Στο Νοµό Δράµας είχαµε µείωση 3,57%, στο Νοµό Καβάλας
2,33%, στο Νοµό Ροδόπης 0,34%, στο Νοµό Ηµαθίας 1,24%, στο
Νοµό Πέλλης 2,98%, στο Νοµό Γρεβενών 3,31%, στο Νοµό Καστοριάς 6,37%. Εδώ θα κάνετε οικονοµία; Θα καταθέσω το σχετικό πίνακα στα Πρακτικά, για να δείτε σε τι χάλι είναι οι
µειονεκτικές περιοχές. Πώς έρχεστε, λοιπόν, και µας λέτε ότι εξέλειπαν οι λόγοι;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι θα κερδίσετε; Θα κερδίσετε 6 εκατοµµύρια ευρώ. Θα σας
πω µερικά ποσά που θυµάµαι από πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Δώσαµε 95 εκατοµµύρια ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Εκεί φυσικά τα λεφτά περισσεύουν. Πετάµε τα λεφτά.
Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν εξέλιπαν οι λόγοι για τους
οποίους επιδοτούµε µε 95 εκατοµµύρια ευρώ το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Λέγεται ότι θα δώσετε 15 εκατοµµύρια ευρώ, για να κατασκευάσετε τζαµί. Δεν τους στέλνετε πακέτο αυτούς στη Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ, που είναι πλούσιες χώρες, να έχουν
όσα τζαµιά γουστάρει η ψυχή τους και κάθε µέρα θα στρώνουν
τα κιλίµια και να κάνουν τις προσευχές τους και να µας αφήσουν
και εµάς στην ησυχία µας;
Φυσικά, 10 εκατοµµύρια ευρώ δίδονται στους Εβραίους της
Θεσσαλονίκης σε µια υπόθεση τύπου Βατοπεδίου, πολύ χειρότερη βέβαια, αλλά µε καλύτερη νοµοθετική κάλυψη.
Για το θέµα των µισθώσεων των ακινήτων, θέλω να πω ότι γεµάτη είναι η Αθήνα από νεοκλασικά κτήρια τα οποία είναι σε κακή
κατάσταση. Γιατί δεν τα απαλλοτριώνει το κράτος, εφόσον οι
ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται πλέον για αυτά, ώστε να στεγάσει
εκεί δηµόσιες υπηρεσίες; Γιατί δεν αξιοποιείτε τα δεκάδες ακίνητα των ασφαλιστικών ταµείων, που από τη µια πλευρά θα βγάλει λεφτά το κράτος, θα τα βάλει στην άλλη και θα έχει όφελος
από αυτήν τη διαδικασία; Φέρνετε, αντιθέτως, εδώ µια διαδικασία
που εγώ, χωρίς να είµαι νοµικός, την βλέπω ιδιαιτέρως προβληµατική νοµικά.
Επίσης, έχει στείλει η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδας µια επιστολή, στην οποία λέει ότι ίδιες συνθήκες
ισχύουν και για τους άγαµους και για τους πολυτέκνους. Είναι
προφανές αυτό. Υπάρχει πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας ότι τα επιδόµατα πολυτέκνων δεν είναι κοινωνικά
επιδόµατα, είναι επιδόµατα µιας συγκεκριµένης δηµογραφικής
πολιτικής και άρα δεν πρέπει να τα συγχέουµε µε οτιδήποτε άλλο
και δεν πρέπει να περικόπτονται. Καταθέτω την επιστολή της
Οµοσπονδίας Πολυτέκνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο θέµα του τζόγου. Εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει
µια διαφορά ιδεολογικής προσεγγίσεως. Στις µπανανίες, όπως
δυστυχώς είναι η χώρα µας, τρία πράγµατα ανθούν. Τα ναρκωτικά, ο τζόγος και η πορνεία. Τα δύο ακόµα τα έχετε κρατήσει
παράνοµα. Να δούµε, όµως, για πόσο καιρό.
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Στο θέµα του τζόγου νοµοθετείτε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε
το µοναδικό που σας ενδιαφέρει είναι τα έσοδα του κράτους.
Από τις διαλυµένες οικογένειες, από τους ανθρώπους οι οποίοι
δεν θα είναι παραγωγικοί, από τις επιχειρήσεις που θα καταστραφούν δεν θα έχει απώλειες το κράτος; Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους τα έχει συνυπολογίσει όλα αυτά, την απώλεια φορολογικών εσόδων από τις κατεστραµµένες οικογένειες και επιχειρήσεις, από τους ανθρώπους που δεν θα έχουν πού την κεφαλήν
κλίναι; Αυτά πρέπει να τα λάβετε υπ’ όψιν και να µην κάνετε τέτοιους υπολογισµούς.
Παρόµοια πράγµατα κάποτε ακούγαµε από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η εποχή των µεγάλων κατασκευών που θα γίνονταν στα καζίνο και θα έφερναν ανάπτυξη κ.λπ.. Σας πληροφορώ ότι σε όλες τις περιοχές που έγιναν τα καζίνο δεν έφεραν
καµµία τοπική ανάπτυξη, καµµία τοπική απασχόληση. Αντιθέτως,
έφεραν πάρα πολλούς ανθρώπους στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και δυστυχώς ορισµένους να έχουν προχωρήσει και σε αυτό
το διάβηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για άλλη µια φορά γινόµαστε
µάρτυρες της απόλυτης προχειρότητας της Κυβέρνησης, η
οποία στην προσπάθειά της να εφαρµόσει άµεσα το λεγόµενο
µεσοπρόθεσµο κατέθεσε ένα πραγµατικά χύµα νοµοσχέδιο. Δεν
υπάρχει συνάφεια θεµάτων. Δεν υπάρχει αρχή, µέση και τέλος.
Ειδικά στο πρώτο µέρος, στα συνταξιοδοτικά, είναι ιδιαίτερα εµφανείς οι αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Μπορεί κάποιος από την Κυβέρνηση να µας πει τι σχέση έχουν
µεταξύ τους τα τουριστικά καταλύµατα, τα «φρουτάκια», η περαίωση, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συντάξεις χηρείας και το
εφάπαξ; Ό,τι θυµήθηκε ο κάθε Υπουργός το έφερε για συµπλήρωµα. Μπορεί να γίνει έτσι σοβαρή συζήτηση; Αντιλαµβανόµαστε τη βιασύνη σας και την αγωνία σας να φανείτε αρεστοί στους
εκπροσώπους της τρόικας, αλλά µε αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζετε το επίπεδο αυτού του Σώµατος και του ρόλου όλων µας.
Πέρα από αυτά τα πολύ σοβαρά, κατά την άποψή µου, θέµατα
στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, επιχειρείται υπό καθεστώς πανικού να ρυθµιστούν ζητήµατα άλλα σοβαρά και άλλα χρονίζοντα,
όπως στο µέρος πρώτο η τροποποίησης της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας.
Πρώτα απ’ όλα, όπως ανέφερε και ο εισηγητής µας, εγείρεται
θέµα αντισυνταγµατικότητας, δεδοµένου ότι τα άρθρα 1 έως 7
περιέχουν συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις που θα έπρεπε να εισαχθούν σε βελτιωµένη µορφή, µε ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Δεν µπορώ να καταλάβω, επίσης, την ανάγκη αλλαγής της
δοµής της αρίθµησης, αλλά και ορισµένων διατάξεων του πολυνοµοσχεδίου στην τελευταία εκτύπωση στις 29 Ιουλίου 2011.
Το δεύτερο µέρος αφορά τα τουριστικά καταλύµατα και τις
επενδύσεις. Χαίροµαι που είναι εδώ ο Υφυπουργός, γιατί πράγµατι είναι η βιοµηχανία της χώρας µας και θα πρέπει να την προσέξουµε. Θα πρέπει όλοι να πέσετε πάνω στον Υπουργό
Υποδοµών, για να λυθεί το πρόβληµα ή να µεταφερθεί αργότερα,
γιατί αυτή τη στιγµή κινδυνεύει ο µόνος τοµέας πάνω στον οποίο
βασίζεται η Ελλάδα, που είναι ο τουρισµός µας. Έχουµε τεράστιες επιπτώσεις και είναι κρίµα ο λαός να την πληρώνει. Κύριε
Υπουργέ, κατέβηκα χθες στη Χαλκιδική και τον Αύγουστο ήταν
πολύ λιγότεροι τουρίστες απ’ ό,τι τον Ιούλιο. Πρώτη φορά γίνεται
αυτό, δεν το έχω ξανασυναντήσει.
Είναι θετικό ότι επιτέλους επιχειρείται µε τα άρθρα 8, 9 και 10
ο καθορισµός ενός πλαισίου για τις τουριστικές επενδύσεις και
τα τουριστικά καταλύµατα που θα βελτιώσουν την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και θα συµβάλουν στην ανάπτυξη.
Τα ίδια ισχύουν και για τις ρυθµίσεις για το καθεστώς αδειοδότησης της τουριστικής κατοικίας στα άρθρα 11 έως 14.
Όµως, όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Απαιτούνται και άλλες κινήσεις, όπως είναι η ρύθµιση των ζητηµάτων της κρουαζιέρας, η
κατάρτιση του χωροταξικού για τον τουρισµό, η διεθνής προβολή για την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών µας και φυσικά το καλό εργασιακό και κοινωνικό κλίµα, που αυτήν την
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περίοδο µε ευθύνη της Κυβέρνησης δεν υπάρχει.
Το τρίτο µέρος αφορά ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Σε αυτό το τµήµα περιλαµβάνονται και διατάξεις που
µας βρίσκουν σύµφωνους, όπως αυτή του άρθρου 17 που αφορά
τους ασφαλισµένους της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ». Το σηµαντικότερο
εδώ είναι να γίνει αποδεκτό το χαρτοφυλάκιο της συγκεκριµένης
εταιρείας από κάποια άλλη ή άλλες, ώστε να αρχίσουν οι αποζηµιώσεις των δικαιούχων. Όµως, στην παράγραφο 30 του άρθρου
προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι, µετά από πολύµηνη ταλαιπωρία,
θα ικανοποιηθούν µόνο κατά 70%. Θα πρότεινα να επανεξεταστεί
αυτό το ποσοστό, αφού σε τελευταία ανάλυση το κράτος έχει
εγγυηθεί για τα συµβόλαια ζωής.
Ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί στους ασφαλισµένους του κλάδου υγείας, οι οποίοι παραµένουν εγκλωβισµένοι σε συµβόλαια µετέωρα, µη µπορώντας να συνάψουν νέα,
λόγω υφιστάµενων προβληµάτων υγείας ή προχωρηµένης ηλικίας. Προτείνουµε τον επιµερισµό των συµβολαίων αυτών σε
όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Για τις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου τµήµατος, έχω να παρατηρήσω τα εξής: Η προβλεπόµενη µε το άρθρο 18 νέα δυνατότητα περαίωσης, αποδεικνύει ότι καµµία περαίωση της
Κυβέρνησης δεν είναι η τελευταία, όπως η ίδια διακήρυττε. Αποτελεί, επίσης, σοβαρή ένδειξη ότι οι φοροελεγκτικοί µηχανισµοί
έχουν προ πολλού καταρρεύσει, µιας και ανατίθεται σε εξωτερικές εταιρείες ο εντοπισµός περιουσιακών στοιχείων οφειλετών.
Άκρως αρνητική εντύπωση προκαλεί η ευνοϊκή προς τους λεγόµενους «σκαφάτους», ρύθµιση του άρθρου 19, µε την οποία
δύνανται να τακτοποιήσουν τη σκανδαλώδη παρανοµία τους,
πληρώνοντας σηµαντικά µειωµένα πρόστιµα. Για άλλη µία φορά
δηλαδή οι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι επιβραβεύονται οι ασυνεπείς και οι φοροφυγάδες, µε αντίστοιχη επιβάρυνση των συνεπών και ανήµπορων να αντιδράσουν, πολιτών.
Την ίδια στιγµή, η πρόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν
να παραπεµφθούν όσοι χρωστάνε 5.000 ευρώ. Δεν συµφωνώ,
επίσης, µε την αιφνιδιαστική κατάργηση -άρθρο 24, παράγραφος
10 της Συµφωνίας- µε τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Κλάδο, µε
την οποία προβλεπόταν η παράταση µέχρι 15-9-2011 του νόµου
για το άνοιγµα αυτών των επαγγελµάτων.
Μέρος τέταρτο. Η ρύθµιση της αγοράς παιγνίων. Ακόµη και
στο τµήµα που αφορά τα παίγνια, η γνώµη µου είναι ότι θα
έπρεπε αυτόνοµα να εισαχθεί για λόγους πληρότητας και για να
υπάρχει περισσότερος χρόνος για ζήτηση. Στο ζήτηµα αυτό η
Νέα Δηµοκρατία γενικά είναι υπέρ της ρύθµισης της αγοράς παιγνίων, µε τη διαφορά ότι εµείς πιστεύουµε ότι αυτή η ρύθµιση
πρέπει να υπάγεται σε ένα πολύ αυστηρό θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου, πάντα µε γνώµονα το σεβασµό και την προστασία των καταναλωτών.
Είµαστε αντίθετοι στην επιδίωξη της Κυβέρνησης να καταστήσει τη χώρα ένα απέραντο Λας Βέγκας, µε τριάντα πέντε χιλιάδες
µηχανήµατα, προκειµένου να εισπράξει έσοδα από τη νοµιµοποίηση του συνοικιακού τζόγου. Είµαστε αντίθετοι στην κυβερνητική
επιδίωξη για εθισµό όλων των Ελλήνων πολιτών, ενηλίκων και
ανηλίκων, σε καθηµερινό στοιχηµατισµό. Και είµαστε αντίθετοι,
γιατί απλά οι επιπτώσεις στην ελληνική οικογένεια θα είναι δραµατικές. Πέρα από τα δισεκατοµµύρια που θα χάνονται από τους
πενιχρούς πλέον οικογενειακούς προϋπολογισµούς, οι παίκτες
–δηλαδή οικογενειάρχες µε παιδιά- είναι πάρα πολύ πιθανόν να
αντιµετωπίσουν και σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα. Στη δε
προσπάθειά τους να πετύχουν το γνωστό «ρεφάρισµα», θα συνεχίσουν το στοιχηµατισµό για ώρες και µε ευκολία, δεδοµένου
ότι αυτά τα µηχανήµατα θα υπάρχουν σε κάθε γωνία κάθε γειτονιάς. Η διεθνής, αλλά και ελληνική εµπειρία σε αυτά τα σοβαρά
κοινωνικά προβλήµατα, θα έπρεπε να κάνει προσεκτικότερους
τους συντάκτες του νοµοσχεδίου. Πέρα απ’ αυτό, γενικά δεν παρέχονται πληροφορίες, σχετικά µε το κόστος, παραβόλων, αδειοδότησης, χώρων και έγκρισης, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί
να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης.
Υπάρχει, επίσης, η γνωστή εκκρεµότητα µε τις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που µας έχουν επιβάλλει και ηµερήσιο
πρόστιµο. Η κατάσταση δυσκολεύει και απ’ το γεγονός ότι σειρά
διατάξεων του προτεινόµενου νοµοσχεδίου παρουσιάζει ασυµ-
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βατότητα µε το Κοινοτικό Δίκαιο και κανένας δεν γνωρίζει πώς
θα εξελιχθεί αυτό το θέµα.
Ακόµα παρά την πληθώρα των θεµάτων, που αναδεικνύονται
από τους κοινωνικούς φορείς, στις διατάξεις του νοµοσχεδίου
δεν βρίσκουµε τις απαντήσεις. Για παράδειγµα, πρώτον, δεν αναφέρεται ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν,
δεύτερον, δεν προβλέπεται η τύχη των υφιστάµενων σήµερα περίπου διακοσίων χιλιάδων µηχανηµάτων, τρίτον, δεν εξειδικεύονται τα γεωγραφικά και πληθυσµιακά κριτήρια για τη χορήγηση
των µηχανηµάτων και τέταρτον, δεν λαµβάνονται µέτρα για την
ενίσχυση των εγχώριων κατασκευαστών, δεδοµένου ότι το
Υπουργείο προωθεί τα µεγάλα καζινοµηχανήµατα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, ενώ θα µπορούσε να τα µειώσει και
να τα αντικαταστήσει µε τα παιχνίδια περιορισµένου κέρδους.
Και κάτι τελευταίο. Αφού πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η
πλήρης απεµπλοκή του κράτους από τον Ο.Π.Α.Π., πουλώντας
τα ποσοστά του, γιατί επιµένει µε πάθος πριν από την πώλησηξεπούληµα, να τον προικίσει και µε τις παιχνιδοµηχανές; Το άλλο
που µαθαίνουµε είναι ότι αυτή τη στιγµή θα βγάλετε και άλλα
στοιχήµατα και θα δώσετε άδεια στοιχηµάτων, πριν ακόµη πωληθεί ο ΟΠΑΠ. Με τον τρόπο αυτό καθιστά τον οποιοδήποτε µελλοντικό αγοραστή, ταυτόχρονα και διαχειριστή των τριάντα
πέντε χιλιάδων µηχανηµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα ανέφερα παραπάνω και κυρίως τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας, αλλά και το απαράδεκτο της καζινοποίησης της χώρας µας, µας οδηγούν στο να
ψηφίσουµε κατά επί της αρχής για το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή που δείξατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σήφης Βαλυράκης.
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
επειδή δεν έχουµε και πολύ χρόνο, θα παρακαλούσα την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλή είναι και η Αντιπολίτευση, αλλά λόγο έχει και η Συµπολίτευση.
Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι µετά την επιτυχία της Ελλάδας
στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συµφωνία
που πετύχαµε για τη βιωσιµότητα του συνολικού δηµόσιου ελληνικού χρέους, το πρόβληµα –προφανώς, η βιωσιµότητα εξαρτάται και από τη δυνατότητα της ελληνικής οικονοµίαςαυτοµάτως µεταφέρεται σε ό,τι αφορά το συνολικό ετήσιο έλλειµµα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές έλλειµµα.
Άρα, θεωρώ το νοµοσχέδιο στο σύνολό του και στις επιµέρους
ρυθµίσεις του, ως γενικά µία επιτυχή κίνηση, ακριβώς προς
αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, εάν τυχόν η Ελλάδα καταφέρει
να µηδενίσει το πρωτογενές έλλειµµα και να περάσει -όπως
υπάρχουν και αισιόδοξες σκέψεις- σε πρωτογενή πλεονάσµατα,
θα µπορέσει να διαπραγµατευτεί και τη διαχείριση της βιωσιµότητας του χρέους της, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα µπορέσει
να τραβήξει και αναπτυξιακή προοπτική για το µέλλον.
Τώρα, οι ρυθµίσεις –και θα ήθελα να µείνω σε αυτά- για το
άνοιγµα των τυχερών παιχνιδιών, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Όταν
µιλάµε δηλαδή για ανάγκη δηµιουργίας εσόδων, µη φορολογικών εσόδων, για τη στήριξη και τη µείωση του ελλείµµατος, ο
χειρισµός που κάνατε στον ΟΠΑΠ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
σηµαντικός.
Ο ΟΠΑΠ είναι σήµερα ο δεύτερος µεγαλύτερος οργανισµός
στον κόσµο, µε εξαίρεση έναν αντίστοιχο στο Χονγκ-Κονγκ. Όταν
εµείς καταφέρουµε να ελέγξουµε το παράνοµο στοίχηµα, το
οποίο, όπως ακούσαµε και ακούσατε, ξεπερνά τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, τότε θα µπορέσουµε να δώσουµε τη δυνατότητα
στον ΟΠΑΠ να προσφέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Το
δηµόσιο ήδη έχει το 37%. Το µερίδιο του Δηµοσίου ως ετήσιο
έσοδο µπορεί εύκολα να ξεπεράσει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ότι η σηµερινή συγκυρία περισσότερο ωθεί στο να αγοράσει κανείς µετοχές –και απευθύνοµαι στο δηµόσιο- παρά στο να πουλήσει το
ποσοστό του, λόγω της χαµηλής χρηµατιστηριακής του αξίας.
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Θα έλεγα, επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα είναι γνωστό ότι
ο ΟΠΑΠ δίνει στο ελληνικό δηµόσιο 150 εκατοµµύρια κάθε
χρόνο. Η χρηµατιστηριακή του αξία είναι της τάξεως του ενός
δισεκατοµµυρίου. Εάν βγάζοντας 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από
το δηµόσιο χρέος, γλιτώνουµε για µια εικοσαετία, περίπου 50
εκατοµµύρια χρεολύσια το χρόνο και µε 3,5% επιτόκιο, 35 εκατοµµύρια ετήσια, το όφελος ανεβαίνει στα 85 εκατοµµύρια.
Μέχρι τα 150, όµως, που σας δίνει σήµερα, είναι ένας λογαριασµός. Και παρακαλώ αυτό, ας γίνει ένας µπούσουλας σε ό,τι
αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Ακινητοποιηµένες αξίες, κτήρια ή
δραστηριότητες ελλειµµατικές προς το δηµόσιο, βεβαίως, πρέπει να πουληθούν. Όµως, δραστηριότητες που δίνουν σηµαντικά
οικονοµικά έσοδα, πρέπει να κρατηθούν πάση θυσία, ακριβώς
για να ανακουφίσουν την ανάγκη του δηµοσίου, το οποίο προστρέχει σε µέτρα επί µέτρων, υπερφορολογώντας τη ζήτηση και
τη λειτουργία της οικονοµίας.
Να επιµείνω στον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ έχει αποκλειστικό προνόµιο
µέχρι το ‘20 και αποτελεί, µαζί µε τον ΟΔΙΕ, ένα περιορισµένο
µοντέλο ελέγχου των τυχερών παιγνιδιών. Αυτό το µοντέλο είναι
το µοντέλο που ακολουθεί όλη η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση
και είναι απολύτως νοµικά συµβατό µε το ότι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εφόσον, λοιπόν, εσείς εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα περιορισµένο µοντέλο ελέγχου των τυχερών παιγνιδιών, είναι πολύ σηµαντική η θέσπιση της επιτροπής εποπτείας
και ελέγχου, εάν πιστεύουµε ότι πρέπει να ελέγξουµε το παράνοµο στοίχηµα, τον παράνοµο τζόγο, το ξέπλυµα του µαύρου
χρήµατος. Έχετε ένα εργαλείο τον ΟΠΑΠ το οποίο αν δεν δουλεύει σωστά, να το βάλετε να δουλέψει σωστά. Πάντως είναι ένα
εργαλείο πολύ σηµαντικό για την εξασφάλιση των πολύ σηµαντικών ποσών που απαιτούνται στο δηµόσιο. Το δίληµµα, λοιπόν,
είναι πολύ απλό. Δίνουµε τριάντα πέντε χιλιάδες µηχανήµατα και
τα σκορπάµε –χαίροµαι που δεκαέξι χιλιάδες από αυτές τις µηχανές θα πάνε στον ΟΠΑΠ- σε όλη την Ελλάδα ή δίνουµε τη δυνατότητα στον ΟΠΑΠ να διαθέσει αυτές τις µηχανές και να
εισπράξει από αυτές το ενοίκιο παροχής, το ενοίκιο χρήσης.
Άρα, εσείς έχετε τον ΟΠΑΠ ως εργαλείο. Κρατήστε τον, αξιοποιήστε τον και οικονοµικά και λειτουργικά. Νοµίζω ότι αυτό είναι
το καθήκον µίας κυβέρνησης, η οποία αυτήν τη στιγµή αγωνίζεται να βγάλει τη χώρα από το οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο κινδυνεύει να περιέλθει. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι η περίπτωση του
ΟΠΑΠ ως µοναδική περίπτωση και για την ελληνική πραγµατικότητα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διατηρηθεί
ως δυνατότητα εξεύρεσης εσόδων και ενίσχυσης του δηµοσίου
µε έσοδα που τα έχει απόλυτη ανάγκη για τη µείωση των ελλειµµάτων του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Δαβάκης έχει το
λόγο. Απών. Διαγράφεται.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί να ρυθµίσει µία σειρά από
σοβαρά ζητήµατα, κάποια από τα οποία έµειναν αδιεκπεραίωτα
επί είκοσι δύο ολόκληρους µήνες. Με ένα πολυνοµοσχέδιο επί
παντός επιστητού, ένα εγχείρηµα όλα σε ένα, χωρίς ενιαία φιλοσοφία, ενιαίο ύφος και συνάφεια θεµάτων, προκαλεί σύγχυση και
εντείνει την κοινωνική ανασφάλεια.
Σε µία περίοδο νοµοθετικής υπερδιέγερσης είναι ξεκάθαρο ότι
το µόνο που την ενδιαφέρει είναι µε συνοπτικές διαδικασίες να
περάσει όσο πιο πολλές µπορεί από τις γραµµές της. Μάλιστα
είναι τέτοια η ασυνέπεια και η προχειρότητα, που έχει προκύψει
και εσωτερικό ζήτηµα. Ακόµα και δικοί σας Βουλευτές, αγαπητοί
συνάδελφοι της Κυβέρνησης, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.
Σας καταγγέλλουν για ανευθυνότητα στο θέµα της ρύθµισης των
ηλεκτρονικών παιγνιδιών και για περιβαλλοντικές και πολεοδοµικές εκπτώσεις ασύµβατες µε τους στόχους της πράσινης ανάπτυξης, στο κοµµάτι που αφορά την τουριστική κατοικία.
Περνάω στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου και στο δεύτερο
µέρος, όπου καθορίζεται το πλαίσιο των τουριστικών επενδύ-
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σεων µε ρυθµίσεις για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. Στην
αιτιολογική έκθεση φέρετε ως στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Πόσο καιρό λέµε και ξαναλέµε ότι πρέπει να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, για να ξαναπάρει µπρος η οικονοµία; Είκοσι δύο µήνες –και είναι σηµαντικό που είστε παρών,
κύριε Υφυπουργέ Πολιτισµού και Τουρισµού- δεν νοµοθετήσατε
απολύτως τίποτα. Ξεχάσατε τον τουρισµό. Έπρεπε να δείτε την
ανταγωνιστικότητα να κατακρηµνίζεται για να κινητοποιηθείτε και
µάλιστα όχι εσείς. Έπρεπε να γίνει Υπουργός ο κ. Βενιζέλος, για
να ενταχθεί σε πολυνοµοσχέδιό του θέµα που αφορά τον τουρισµό. Έπρεπε να δείτε τους επενδυτές να µας γυρνούν την πλάτη
για να κάνετε κάτι. Σήµερα έρχεστε να κάνετε αυτό που εµείς όχι
απλώς λέµε τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που εµείς θεσµοθετήσαµε και εσείς τότε ως αξιωµατική αντιπολίτευση ήσασταν απέναντι.
Η δική µας θέση, ακόµη και σε αυτήν την καθυστερηµένη σας
ανταπόκριση θα είναι και πάλι θέση ευθύνης. Γιατί για εµάς ο
τουρισµός δεν είναι πεδίο αντιδραστικής αντιπολίτευσης.
Έχουµε πλήρη επίγνωση µεταξύ των άλλων ότι ανταγωνιστικός
και σύγχρονος τουρισµός δεν νοείται χωρίς την ανάπτυξη των
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως δεν νοείται µε τις σηµερινές δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις συνιστούν
θετική εξέλιξη. Βεβαίως, έχουµε παρατηρήσεις να κάνουµε στα
επιµέρους άρθρα, θα τις θέσουµε, όµως στη συζήτηση που έπεται επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Εδώ θέλω να σας τονίσω ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όταν
ήσασταν στην αξιωµατική αντιπολίτευση, είχαν ζητήσει την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού του τουρισµού, υποστηρίζοντας
ότι οι ρυθµίσεις θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα της ελληνικής
υπαίθρου και θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη καταστροφή στα
νησιά και στις παράκτιες περιοχές. Θέλω, όµως, να σας θυµίσω
ότι ακόµη και σε αυτό το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού για
τα νησιά κάτω από ενενήντα τετραγωνικά χιλιόµετρα, δεν επιτρεπόταν η δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων. Και
ακόµη για τα νησιά που ήταν πάνω από ενενήντα χιλιόµετρα η
έκταση στην οποία επιτρεπόταν να δοµηθούν τουριστικές κατοικίες, περιοριζόταν στο 1‰ µέχρι το 2‰. Εποµένως, εσείς αυτή
τη στιγµή έχετε έρθει και έχετε νοµοθετήσει επί τα χείρω όσον
αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Δείτε το αυτό το θέµα, το είχαµε θέσει και στη συζήτηση στην
επιτροπή. Ευτυχώς που τουλάχιστον αποσύρατε τη ρύθµιση που
αντιµετώπιζε τα νησιά µε άλλα κριτήρια, επί τα χείρω πάλι, περιβαλλοντικά, αλλά δείτε και αυτό το θέµα µήπως θα έπρεπε να
εξαιρούνται τα µικρά νησιά.
Όσον αφορά το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου υπάρχουν σηµεία που κρίνουµε ωφέλιµα, υπάρχουν άλλα που επιβεβαιώνουν
δυστυχώς ότι συνεχίζετε να ακουµπάτε επιδερµικά πολύ σοβαρά
θέµατα της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί που αναφέρεστε για τις
νέες συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, που είναι το πρώτο µέρος
πλέον, εγείρεται πρωτίστως µείζον ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Το έχουµε θέσει ήδη, καθώς το άρθρο 73 παράγραφος 2
του Συντάγµατος προβλέπει ειδικά νοµοσχέδια για τις συντάξεις.
Και ακόµα ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να αναγράφονται διατάξεις
για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων
θεµάτων.
Προκύπτει, λοιπόν, και ζήτηµα αξιοπιστίας σας απέναντι στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο γνωµοδότησε για πλήρες και αυτοτελές συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο και όχι για ρυθµίσεις παρεµπιπτόντως στο πλαίσιο πολυνοµοσχεδίου.
Να θυµίσω ακόµα ότι διά στόµατος δικού σας Υπουργού, ο
οποίος επικαλέστηκε το νόµο του 2010, ακούγαµε αδιάσειστες
δήθεν διαβεβαιώσεις ότι έχει λυθεί µια και καλή το ασφαλιστικό.
Σήµερα, µε νέο σχέδιο νόµου πάτε να κόψετε και πάλι συντάξεις,
πάτε να ανατρέψετε τα ασφαλιστικά δεδοµένα. Προκαλείτε τεράστια απογοήτευση στις εκατοντάδες χιλιάδες µισθωτών και
συνταξιούχων, που ήδη υπέστησαν µειώσεις στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου.
Εν ολίγοις άλλα λέτε, άλλα εννοείτε και άλλα κάνετε. Παράλ-
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ληλα δεν δείχνετε καµµία διάθεση να εγκαταλείψετε την αµφιλεγόµενη µέθοδο της περαίωσης που δεν είναι τίποτα άλλο από
µία ξεκάθαρη απενεχοποίηση, για να µην πω ενθάρρυνση της
φοροδιαφυγής. Έχετε πει επανειληµµένα ότι είναι η τελευταία
φορά που καταφεύγετε στην περαίωση και κάθε φορά υπάρχει
και η επόµενη. Εσείς οι ίδιοι ακυρώνετε τις κόκκινες γραµµές.
Έχουν κουραστεί οι πολίτες, καταλάβετέ το, να πληρώνουν και
για τη συνέπεια και για την ασυνέπεια. Με το να τιµωρείτε τους
συνεπείς φορολογούµενους και να χαϊδεύετε ουσιαστικά τα
αυτιά των φοροφυγάδων επιβεβαιώνετε την πλήρη αποτυχία σας
να εισπράξετε φόρους. Είναι λάθος η τακτική σας και δεν µπορούµε να µην την καταγγείλουµε.
Επίσης δεν µπορούµε να µην καταγγέλλουµε και αυτό που κάνετε και µε τα σκάφη, όπου και εκεί πάτε ουσιαστικά να εισάγετε
την περαίωση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους παράτυπα τα
εµφάνιζαν επαγγελµατικά να προβούν σε ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Παρ’ όλο που οφείλω να τονίσω ότι για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού θα πρέπει επιτέλους να µπει σαφής διαχωρισµός
ποια σκάφη είναι επαγγελµατικά και ποια δεν είναι, έτσι ώστε να
ενθαρρύνουµε την επιχειρηµατικότητα.
Τέλος, αναφορικά µε το τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου σχετικά µε την αγορά τυχερών παιγνιδιών, είναι πράγµατι ανάγκη να
υπάρξει εντατικοποίηση του ελέγχου και αυστηροποίηση των κανόνων που τον διέπουν. Εδώ και πολύ καιρό έχουµε ταχθεί υπέρ
µιας τέτοιας ρύθµισης, πάντα µε την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται και οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Σήµερα,
εκτός του υπέρογκου προστίµου που πληρώνουµε για µη συµµόρφωση µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, εκτιµάται ότι λειτουργούν πάνω από διακόσιες χιλιάδες µηχανήµατα, χωρίς κανόνες,
έλεγχο και φορολόγηση. Ενώ τελείως ανεξέλεγκτα, θα έλεγα,
οργιάζει και το διαδικτυακό στοίχηµα µε τεράστιο τζίρο.
Δυστυχώς µε το παρόν σχέδιο νόµου δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν
η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η χώρα συνεχίζει να µη συµµορφώνεται στις παρατηρήσεις της αρµόδιας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ρωτώ, λοιπόν: Πώς
διασφαλίζετε ότι η χώρα δεν θα γίνει ένα απέραντο καζίνο; Από
πού και ως πού θεωρείτε ότι ρυθµίζετε τη συγκεκριµένη αγορά
και πώς ακριβώς αποκλείετε τον κίνδυνο επιβολής νέων προστίµων;
Κλείνω λέγοντας ότι επί της αρχής καταψηφίζουµε το παρόν
σχέδιο νόµου. Λέµε «όχι» σε ρυθµίσεις που επιβραβεύουν τη φοροδιαφυγή, παρεκκλίνουν από τη συνταγµατική νοµιµότητα, στοχοποιούν µισθωτούς και συνταξιούχους, επιδεινώνουν τη θέση
της οικονοµίας µας. Λέµε, όµως, «ναι» σε ρυθµίσεις µε σαφή
αναπτυξιακό προσανατολισµό, γιατί καθήκον µας είναι η αντιπολίτευση επιχειρηµάτων, να συναινούµε σε ό,τι θετικό υπάρχει για
τον τόπο και θα το αποδείξουµε µε την αποδοχή επιµέρους άρθρων ακυρώνοντας όσους µας κάνουν µαθήµατα συναινετικής
συµπεριφοράς. Η αντιδραστικότητα, η συµφεροντολογία και η
στείρα άρνηση σε όλα δεν είναι δικά µας παιδιά. Ήταν και είναι
παιδιά του ΠΑΣΟΚ που δεν ήξερε, δεν έµαθε και δεν θέλησε ποτέ
να µάθει να συνεννοείται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Νταλάρα.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, µοιάζει σαν να είναι προσόν µόνο της µίας
πτέρυγας η πολιτική ευαισθησία. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο
να ψηφίζει ένα πολυνοµοσχέδιο. Μοιάζει σαν ο Αντιπρόεδρος και
καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών και εσείς, κύριοι
Υπουργοί, να µην είστε σε πραγµατικά δύσκολη θέση. Ωστόσο
είναι απαραίτητο να ψηφίσουµε αυτό το φιλόδοξο, µε την έννοια
ότι παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία, νοµοσχέδιο.
Συµπεριλαµβάνει διατάξεις που είναι γεγονός ότι θα µπορούσαν να συνθέσουν διαφορετικά νοµοθετικά κείµενα. Όλοι το γνωρίζουµε αυτό και για κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Κανένας δεν
έχει το µονοπώλιο της ευαισθησίας έναντι της τυπικότητας προς
το νόµο και τη συνταγµατικότητα.
Όπως, όµως, νωρίτερα ακούσαµε εδώ, ο σκληρός πυρήνας
του γενικού συµφέροντος, απαιτεί αυτή τη στιγµή µια µείζονα
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παρέµβαση σε µία εποχή µάλιστα, που ο κολοσσιαίος κίνδυνος
της οικονοµικής κρίσης ελλοχεύει. Γι’ αυτό θεωρώ αψυχολόγητη
αυτήν την προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι πισωγύρισµα, χωρίς αντίκρισµα, χωρίς ελάχιστη διάθεση συναίνεσης, µε
µοναδικό όπλο το ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, που εγείρει.
Όµως, το Σύνταγµα δεν ερµηνεύεται για να οδηγεί σε κάθε είδους ακινησίες, ειδικά στις δύσκολες στιγµές του τόπου µας. Η
διαφωνία είναι θεµιτή, ακόµη και ο ενδελεχής έλεγχος, αρκεί να
µη γίνεται απλά και µόνο για την ένσταση και για να ρίξουµε, δυστυχώς, την µπάλα στην εξέδρα, όπως παρατηρήσαµε ότι έγινε
σήµερα. Λες και απέκρυψε κανείς ότι έχοντας ψηφίσει το µεσοπρόθεσµο ασφαλώς προσπαθούµε µε ταχύτητες και µετά τη µεγάλη νίκη που πετύχαµε πανευρωπαϊκά πριν από λίγο καιρό, να
βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
Πολλά στοιχεία αυτού του πολυνοµοσχεδίου είναι θετικά,
όπως στο σηµείο που προσπαθεί, παραδείγµατος χάριν, στο φορολογικό να βάλει στη γωνία και να πάρει τα χρήµατα από τους
πραγµατικά µεγαλοοφειλέτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιχείρηµα
της Αντιπολίτευσης ήταν ότι επιβραβεύει τους φοροδιαφεύγοντες. Βεβαίως και εµείς ελπίζουµε να είναι η τελευταία περαίωση.
Κανέναν όµως, δεν είδα να αναφέρει ότι το νοµοσχέδιο πραγµατικά προσπαθεί µε τις επιβεβληµένες εισφορές στους µεγαλοοφειλέτες να απαλλάξει και να µειώσει το βάρος από τους
µισθωτούς και συνταξιούχους.
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι θεµιτό για τα µισθώµατα του
δηµοσίου να υπάρξει έκπτωση, αυτό το 20%, προκειµένου να κινηθεί η αγορά και δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί αυτό δεν είναι ένα
µεγάλο κίνητρο ακόµη και για ιδιώτες του λιανικού εµπορίου ή
για ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων, να µειώσουν το ενοίκιο και
να κάνουν χρήση αυτής της ρύθµισης που εισαγάγετε, κύριοι
Υπουργοί, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Συµπεριλαµβάνει πολλές διατάξεις που είναι γεγονός ότι θα
µπορούσαν να συνθέσουν διαφορετικά νοµοθετικά κείµενα.
Ωστόσο, αυτή τη στιγµή είµαστε σε µία διαδικασία επείγοντος.
Καλούµαστε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να αναιρέσουµε
ελλείψεις ετών και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προτάξουµε αυτή
τη στιγµή. Με πολύ εµπεριστατωµένο τρόπο, άλλωστε, το εξέφρασε αυτό ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών.
Δεν θέλω να σας κουράσω. Το νοµοσχέδιο, σαφώς επιφέρει
τοµές που είναι αναγκαίες, όπως: οι ρυθµίσεις για την τουριστική
κατοικία, το ειδικό χωροταξικό τουρισµού, η ρύθµιση της αγοράς
παιγνίων, το θέµα µε την απόσυρση των τουριστικών καταλυµάτων. Ωστόσο, θέλω ασκώντας εποικοδοµητική κριτική, να τονίσω
ορισµένα σηµεία. Όλοι µας, και εγώ προσωπικά, όπως προείπα,
είµαστε αντίθετοι σε κάθε διαδικασία περαίωσης. Δεν µπορούµε
κάθε φορά να δικαιολογούµε την παρανοµία. Ελπίζω πραγµατικά
αυτή να είναι η τελευταία φορά που προχωράµε αυτό το µέτρο
συνδυαστικά µε τον έλεγχο των µεγαλοοφειλετών για να αποδώσει εισπρακτικά και να µην οδηγηθούµε σε νέα µέτρα γι’ αυτούς
που δεν οφείλουν πια να πληρώνουν.
Επιπλέον, σε σχέση µε την αγορά παιγνίων, θα ήθελα να επιµείνω σε κάτι που ανέφερα και στο διευρυµένο ΚΤΕ Οικονοµικών:
Πρέπει να εµπεδώσουµε όρους αποτελεσµατικού ελέγχου, κυρίως για να προστατεύσουµε τη νέα γενιά, που αυτή τη στιγµή
περνάει δύσκολες ώρες µε την υψηλή ανεργία.
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι σε σχέση µε την τουριστική
κατοικία, που είναι το µεγάλο ατού στα χέρια της πατρίδας µας
αυτή τη στιγµή. Θεωρώ ότι µία χώρα που επενδύει στον τουρισµό πρέπει να έχει επαρκές πλαίσιο για την τουριστική κατοικία.
Ωστόσο, θα µπορούσε παράλληλα το Υπουργείο Υποδοµών να
φροντίσει το χωροταξικό -είναι µία χρυσή ευκαιρία- και θα µπορούµε ενδεχοµένως να δούµε τον συντελεστή δόµησης που δίνουµε, ούτως ώστε να µη φτάσουµε στην τσιµεντοποίηση των
ακτών µας, ειδικά –και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουµε- σε όφελος µεγάλων συµφερόντων.
Είναι σαφές ότι αυτή τη δύσκολη στιγµή υπερψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο, προσδοκώντας να είναι η αρχή για να λυθούν
προβλήµατα που εκκρεµούν σε αυτούς τους διαφορετικούς τοµείς που αφορά. Είναι όλοι, πάρα πολύ σηµαντικοί και είναι τοµείς όπου θα πρέπει να σκύψουµε, έστω και αυτή τη δύσκολη
στιγµή προσδοκώντας την πραγµατική διευθέτηση όλων αυτών
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των θεµάτων που µας ταλανίζουν για χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε κ. Νταλάρα.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.03’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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