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ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’
Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011
Αθήνα, σήμερα στις 4 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα
9.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 3-8-2011
εξουσιοδότηση του Σώματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡϞΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
3 Αυγούστου 2011, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόμου:
1) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τομέα της έρευνας και διάσωσης»
«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»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος Καρτερού Νομού Ηρακλείου αιτείται την άμεση τοποθέτηση προκάτ σχολικής στέγης στο χώρο του συλλόγου,
ώστε να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του νέου εξαθέσιου
δημοτικού σχολείου στην περιοχή του Καρτερού.
2) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων “ϞΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ”Ϟ Νομού Χανίων αιτείται την πάταξη της κερδοσκοπίας εις βάρος του εθνικού προϊόντος του ελαιολάδου, μέσα από
την συστηματοποίηση των ελέγχων προέλευσης του ελαίου και
την επιβολή αυστηρότερων ποινών.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αιγάλεω Νομού
Αττικής αιτείται στο ενδεχόμενο δημιουργίας και λειτουργίας
μουσουλμανικού χώρου λατρείας στην περιοχή του Ελαιώνα να
χωροθετηθούν ταυτόχρονα ανάλογοι χώροι εντός και εκτός Αττικής.

4) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία οι εκπαιδευτές δημόσιων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπών φορέων διά βίου
μάθησης του δημοσίου εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους επειδή
παραμένουν απλήρωτοι για τριάντα ένα μήνες ως σήμερα.
5) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αιγάλεω Νομού
Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών να διακόψει τέσσερις λεωφορειακές
γραμμές που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής του.
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία η κ. Κουρουπάκη Αλεξάνδρα αιτείται να
ενημερωθεί αν θα μπορέσει να φοιτήσει κανονικά στο διδασκαλείο Ρεθύμνου.
7) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Δήμος Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ιεράπετρας.
8) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός μη χορήγησης φαρμάκων στους συναδέλφους της από
τα φαρμακεία Νομού Λασιθίου.
9) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Νομού Λασιθίου εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο
αποχαρακτηρισμού βασικών ειδικοτήτων του κλάδου του από τα
βαρέα και ανθυγιεινά.
10) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας
Νομού Λασιθίου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας στην Ιεράπετρα.
11) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου αιτείται την δημοσίευση της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ως έχει, η
οποία αφορά τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για κατάταξη
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προσωπικού τριών μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο
ΝΠΔΔ ΔΗΧΑΙ.
13) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας αιτείται τη σύσταση καλλιεργητικών ζωνών και υποζωνών
στο Νομό Λακωνίας.
14) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το
Σωματείο Εστιατόρων Ψητοπωλών και συναφών επαγγελμάτων
του Δήμου Κερατίνης Νομού Πιερίας αιτείται να θεωρούνται και
να ανανεώνονται τα βιβλιάρια ασθενείας ανεξάρτητα από τα
χρέη, χωρίς προϋποθέσεις και να σταματήσουν οι δικαστικές
διώξεις των ασφαλισμένων κ.λπ..
15) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Ηπείρου αιτείται την παραμονή των δασεργατών στον
κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
16) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Νεολαία Ποντιακών Σωματείων εκφράζει
τις απόψεις της σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν τη διατήρηση της παράδοσης των Ποντίων κ.λπ..
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Βιάννου Νομού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την απόσυρση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των μέτρων 313,321,322,323, του
Π.Α.Α. που ουσιαστικά εξαιρεί σχεδόν όλους τους δήμους της
Κρήτης από τη δυνατότητα να εγκριθούν οι προτάσεις τους
κ.λπ..
18) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Εκδόσεων Επιστημονικών Βιβλίων εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την εφαρμογή της καθολικής μορφής του ηλεκτρονικού βιβλίου στην ανώτατη
παιδεία.
19) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι πανελλήνιες ομοσπονδίες αστυνομικών υπαλλήλων και αξιωματικών αστυνομίας
αιτούνται τον χαρακτηρισμό του επαγγέλματος του αστυνομικού
ως επικίνδυνου και ανθυγιενού και την ένταξή του στα βαρέα και
ανθυγιεινά.
20) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας εκφράζει
την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο συρρίκνωσης ή κατάργησης
του ΤΕΙ Καλαμάτας.
21) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας
αιτείται την ολοκλήρωση του έργου στο οδικό τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Εύζωνοι της ΠΑΘΕ.
22) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι κάτοικοι της περιοχής ϞΜΙΚΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣϞ του Δήμου Πειραιά αιτούνται την παραχώρηση του
χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 284/Τ.24 στους τωρινούς κατοίκους και πραγματικούς δικαιούχους οικιστές επί εβδομήντα
και πλέον έτη κ.λπ..
23) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και
Νομού Αττικής κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κατέθεσαν αναφορά
με την οποία ο κ. Αθανάσιος Ταντσίδης εκφράζει τη διαμαρτυρία
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του για την πολυετή καθυστέρηση αναγνώρισης του πτυχίου του
τέκνου του εξαιτίας ακύρωσης αιτήματος επανεξέτασής του από
το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς ο ΔΟΑΤΑΠ δεν τήρησε τις
προβλεπόμενες διαδικασίες από το ν. 3328/05
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου καταθέτει τις προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο
νόμου για την θεσμική ρύθμιση της προ-πτωχευτικής διαδικασίας
εξυγίανσης επιχειρήσεων.
25) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας αιτείται την αποκατάσταση της αδικίας και εξέταση του φακέλου του Κράββαρη Κωνσταντίνου όσον αφορά την παράταση συνταξιοδότησής του
λόγω αναπηρίας.
26) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Επιτροπή πολιτικών προσφύγων προσφυγικού καταυλισμού Λαυρίου
αιτείται την επίλυση του
στεγαστικού προβλήματος των προσφύγων που ζουν εκεί.
27) Η Βουλευτής Χίου κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ κατέθεσε αναφορά
με την οποία ο Σύλλογος εργαζομένων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Χίου αιτείται
την επίλυση κτηριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Χίο.
28) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά με την οποία το Σωματείο ιδιοκτητών ταξί Βόλου και
Ν. Ιωνίας ϞΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣϞκαι η Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί
& αγοραίων αιτούνται να καθορισθούν οι άξονες ή το περίγραμμα του διαλόγου από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών σχετικά με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ταξί.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία τα Σωματείο εργαζομένων Ομίλου
Εταιριών Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ εκφράζουν τη
διαμαρτυρία τους στο ξεπούλημα της ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ.
30) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Νομού
Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ , Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με
αναπηρία αιτείται να συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για τα
άτομα με αναπηρία κα τις οικογένειές τους στις ρυθμίσεις που
πρόκειται να ληφθούν για την επιβολή προστίμων στα αυθαίρετα
κτίσματα.
31) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών
Αστυνομίας αιτείται νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση διατάξεων του ν.3986/2011, προκειμένου από την εισφορά υπέρ του
ΟΑΕΔ να εξαιρεθεί το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
32) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Παξών Νομού
Κέρκυρας διαμαρτύρεται για την επικείμενη κατάργηση της
ανταπόκρισης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους Παξούς.
33) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σφακίων Νομού Χανίων αιτείται τη σύναψη σύμβασης δίμηνης διάρκειας της μοναδικής
υπαλλήλου που διαθέτει το ΚΕΠ Σφακίων, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του.
34) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κα-
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τέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μαραθώνος Νομού Αττικής αιτείται την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει σχετικά με τη μη νομιμότητα των συμβάσεων των ειδικών
συνεργατών και συμβούλων δημάρχων.
35) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής αιτείται την απόσυρση της διάταξης αναδρομικών
κρατήσεων που επιβαρύνει τους αστυνομικούς στο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση
.....και Κοινωνικής Ασφάλισης».
36) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αιτείται τη θέσπιση ενός ειδικού κλαδικού
μισθολογίου μόνο για τον κλάδο τους.
37) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι εκπαιδευτές δημόσιων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπών φορέων δια βίου
μάθησης του δημοσίου αιτούνται την πληρωμή των δεδουλευμένων τους που φτάνουν τους τριάντα ένα μήνες.
38) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι κατασκευάζεται η νέα δεξαμενή στη Ρεβυθούσα χωρίς
μελέτες ασφαλείας με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
39) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Κακαράντζας Λάμπρος αιτείται
να ενημερωθεί εάν μπορεί να προβεί σε ευνοϊκότερη ρύθμιση
από αυτή που του προτείνει η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να της καταβάλει το ποσό που της οφείλει.
40) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέ-
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θεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παναγιωτίδης Νίκος αιτείται
σχετικά με τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων προσθηκών σε διαμερίσματα που αποτελούν την κύρια κατοικία των πολιτών και η
οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν το 1990, να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα με χαμηλότερα πρόστιμα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
41) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κύριοι ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την
οποία η κ. Γεωργία Τσούμπα μητέρα διδύμων αυτιστικών παιδιών εκφράζει τη διαμαρτυρία της στην παντελή έλλειψη κρατικής στήριξης στα ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι πεντακόσιοι πενήντα νέοι εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό καταθέτουν μία σειρά από αιτήματα σχετικά με τη διατήρηση της παράδοσης, του πολιτισμού κ.λπ..
43) Η Βουλευτής Δράμας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε
αναφορά με την οποία ο φορέας διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης αιτείται την καταβολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται
στο ν. 3734/2009 υπέρ του φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής από τη ΔΕΗ.
44) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας αιτείται την κατασκευή
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στις Ροβιές Ευβοίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 16285/13-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ζήση Ροδούλας δόθηκε με το υπ’ αριθμ. οικ 34041/20-07-2011
έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

14930

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

2. Στην με αριθμό 17157/31-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καραθανασόπουλου Νικολάου, Μωραΐτη Νικολάου και
Χαραλάμπους Χαράλαμπου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 6413820/20-

14931

07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:

14932

3. Στην με αριθμό 17273/01-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 64065/20-

Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

4. Στην με αριθμό 17640/08-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φώτιου - Φανούριου , Λεβέντη Αθανάσιου,
Τσούκαλη Νικολάου και Ψαριανού Γρηγόριου δόθηκε με το υπ’

Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

14933

αριθμ. 67067/20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:

14934

5. Στην με αριθμό 18129/17-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

13711/20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

6. Στην με αριθμό 18367/23-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γαληνού Σπυρίδωνα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 28306/20-07-2011

14935

έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

14936

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

7. Στην με αριθμό 18436/27-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/

14937

13588/20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

14938

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

8. Στην με αριθμό 18539/28-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου
δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΓΚΕ1104505ΕΞ2011/4278/20-07-2011

14939

έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

14940

9. Στην με αριθμό 18586/29-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαμανώλη Γεώργιου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/13602/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20-7-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14941

14942

10. Στην με αριθμό 18623/30-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ανατολάκη Γεώργιου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/13588/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14943

14944

11. Στην με αριθμό 18694/01-07-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δημαρά Ιωάννη, Οικονόμου Βασιλείου δόθηκε με το υπ’

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθμ. 7017/4/13620/20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14945

14946

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14947

14948

Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

12. Στην με αριθμό 18695/01-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαδημούλη Δημήτριου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/

14949

13620/20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

14950

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14951

14952

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Σημ. Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

14953

14954

13. Στην με αριθμό 19493/13-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/13594/

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20-07-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

14955

14956

¶

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τέταρτη με αριθμό 1147/1-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Παύλου Μαρκάκη προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με τη λειτουργία κάμπινγκ στην
περιοχή της Σκιάθου.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ μέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Παύλος Μαρκάκης, να
λάβει το λόγο, προκειμένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι κουβεντιάζουμε ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό σήμερα και όλοι
θέλουμε την αναβάθμιση του τουρισμού αλλά πρέπει να δούμε
και την καθημερινότητα, γιατί ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο
προϊόν και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι τον υπηρετούν
και ιδίως αυτοί που έχουν κληθεί να εποπτεύουν τα τουριστικά
καταλύματα οιασδήποτε μορφής.
Φυσικά δεν έχω αυταπάτες για τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση σήμερα στη χώρα μας, αλλά όταν υπάρχουν θέματα και
έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και διαπιστώνει κανείς ότι
οι υπηρεσίες σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου, φτάνεις
στο συμπέρασμα ότι κάποιος επιτέλους, πρέπει να βάλει τέλος
σε αυτήν τη διαφθορά που υπάρχει. Και ελπίζω ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα στο Νομό Μαγνησίας ο ΕΟΤ έχει μια περίεργη
και ύποπτη συμπεριφορά έναντι μιας τουριστικής μονάδας κάμπινγκ στη Σκιάθο, η οποία δεν πληροί τους όρους καλής λειτουργίας από το 2006, παρακαλώ! Ο βασικότερος λόγος είναι
ότι δεν έχει περιβαλλοντική έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι ρίχνει τα
λύματα στο ρέμα, όπου να’ ναι, δεν τηρεί βασικούς όρους υγιεινής και κάθε χρόνο ο ΕΟΤ από το 2006 κάνει τα στραβά μάτια,
επεμβαίνει κάθε Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή κλείνει αυτή η τουριστική μονάδα και του χρόνου πάλι από την αρχή. Μέχρι σήμερα
γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν ούτε πρόστιμα, ούτε ποινές, γιατί λέει ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ έχει ένα μεγάλο
μέσον στην Αθήνα και δεν πρόκειται να του κάνει κανένας τίποτα.
Φέτος, λοιπόν, είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού και ενώ η
τουριστική αστυνομία διαπίστωσε πάλι, ότι λειτουργεί χωρίς
σήμα αυτή -αυτό που του αφαίρεσαν το χειμώνα- αυτός λειτουργεί. Και προφανώς πάλι, ο ΕΟΤ της Μαγνησίας περιμένει να περάσει το καλοκαίρι, για να τον κλείσει το χειμώνα.
Ήθελα, λοιπόν, να ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία, για μια τουριστική εποχική επιχειρησιακή μονάδα, που δεν έχει σήμα.
Και ήθελα να ξέρω τι δικαιολογίες βρήκαν, κύριε Υπουργέ, οι
υπηρεσίες να σας πουν. Γιατί σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει τουλάχιστον, να μάθουμε την αλήθεια. Να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο φαινόμενο από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ, αν
εφαρμόζονται οι διατάξεις, αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να
αναλάβει την ευθύνη. Εκτός αν ο ΕΟΤ παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα αρρυθμίας, που παρουσιάζουν και οι ποδοσφαιρικές
ομάδες, όπου έχουν δημιουργηθεί «παράγκες».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Μαρκάκη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργιος Νικητιάδης να λάβει το λόγο, προκειμένου να απαντήσει
στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μαρκάκη, πέραν του ότι έχετε δίκιο, ο τουρισμός είναι
στην κυριολεξία η καθημερινότητα, είναι η υπηρεσία που προσφέρει ο καθένας καθημερινώς, είναι το πώς θα φερθεί ο σερβιτόρος, το πώς θα εξυπηρετήσει ο ρεσεψιονίστας, το πώς θα
φροντίσουν για την καθαριότητα, για την προστασία του περι-
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βάλλοντος και βεβαίως –και έχετε απόλυτο δίκιο- για το πώς θα
καταφέρουμε να μη ρίχνουμε τα λύματα όπου βρούμε, να έχουμε
τους κατάλληλους βιολογικούς καθαρισμούς, όταν απαιτείται να
υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί και όλα αυτά. Θα συμφωνήσω,
λοιπόν, απολύτως μαζί σας.
Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο θέμα που συμβαίνει να λαμβάνει χώρα και στο πανέμορφο νησί της Σκιάθου και μάλιστα σε
μία περιοχή που την έχω επισκεφθεί και ξέρω ότι είναι από τις
ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας, οι γνωστές Κουκουναριές, η
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Θεσσαλίας, όταν διαπίστωσε ότι η επιχείρηση κάμπινγκ –που μάλιστα έχει το διακριτικό
τίτλο «Κουκουναριές», εκεί στις Κουκουναριές- στερείται πιστοποιητικού πυροπροστασίας, με την 2050/2010 απόφασή της ανακάλεσε το ειδικό σήμα λειτουργίας που είχε και η ανάκληση αυτή
εξακολουθεί να ισχύει, παρά το γεγονός ότι προσκομίστηκαν ήδη
νέες βεβαιώσεις για την πυρασφάλεια και τη σύνδεση της επιχείρησης με το δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα δηλαδή,
δεν έχει σήμα λειτουργίας.
Το ειδικό σήμα δεν θα επαναχορηγηθεί μέχρις ότου συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις χορήγησής του και συγκεκριμένα η
υποβολή και έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η
οποία εκκρεμεί.
Σχετικά με τις διαπιστώσεις περί πολεοδομικών παραβάσεων
ή παρεκκλίσεων, αρμόδια για τον έλεγχο είναι η πολεοδομία –
δεν είναι η δική μας υπηρεσία- η οποία έχει ήδη επιληφθεί, καταλογίζοντας τα σχετικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
όπως προκύπτει από το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου
9/2009 –πριν την αλλαγή με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας από το Τμήμα Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών.
«Εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε σε εμάς κοινοποιήθηκαν» -δηλαδή στην αρμόδια ΠΥΤ Θεσσαλίας- «τα ευρήματα ή αποτελέσματα αυτοψιών, όπως άλλωστε αποδεικνύεται
και από την απουσία της ΠΥΤ». Δηλαδή εκεί, στον πίνακα αποδεκτών των εγγράφων που μας προσκομίστηκαν, φαίνεται ότι δεν
κοινοποιήθηκαν αυτά τα έγγραφα στην ΠΥΤ.
Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς, πρώτον, πληροφορούμαστε γι’ αυτό το θέμα από εσάς και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, για να πω τι έχουμε κάνει από πλευράς ΕΟΤ, ποια
μέτρα λάβαμε, τι προσφυγές έχουν υποβληθεί κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, αλλά και τι έχουμε ήδη διατάξει, γιατί
μπορεί μεν τα κάμπινγκ να έχουν ζητήματα, τα οποία η πολιτεία
δεν έχει επιλύσει επί χρόνια ολόκληρα, αλλά αυτό σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αιτιολογεί εκφράσεις που για να τις λέτε,
κάποια βάση θα έχουν –αλίμονο!- εκφράσεις όπως «περίεργη»,
«ύποπτη», «διαφθορά», «ιδιοκτήτης διατείνεται ότι έχει κάποιο
μεγάλο μέσον».
Θα επανέλθω, λοιπόν, στη δευτερολογία μου για να τοποθετηθώ σε αυτά τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον
Υπουργό κ. Νικητιάδη.
Παρακαλείται ο κ. Παύλος Μαρκάκης να λάβει το λόγο για
δευτερολογία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό το έγγραφο που
διαβάσατε το ξέρω και εγώ. Σας έχω πει ότι έχω τουλάχιστον δύο
χρόνια που προσπαθώ να βγάλω άκρη απ’ αυτήν την υπόθεση
και για να φθάσω να κάνω επίκαιρη ερώτηση σε εσάς –που
εκτιμώ την προσωπικότητα και την εντιμότητά σας- ώστε να λύσετε ένα θέμα, σημαίνει ότι έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση.
Δεν μπορώ, βέβαια, να αρχίσω να κατηγορώ διάφορους υπαλλήλους. Προσπαθώ με την επίκαιρη ερώτηση να σας ευαισθητοποιήσω –παρά το ότι έχω κάνει επιστολές- πως αυτά τα οποία
λέει η υπηρεσία είναι απλώς δικαιολογίες. Έχουν επιληφθεί οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος βορείου Ελλάδος. Μέχρι χθες
ακόμη τηλεφωνούσαν, γιατί αυτή η μονάδα είναι σε λειτουργία
χωρίς να έχει σήμα του ΕΟΤ.
Σήμερα που μιλάμε, αυτό το κάμπινγκ λειτουργεί και η υπηρεσία του ΕΟΤ δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, ποιος θα κάνει και πότε;
Να σας πω τι θα γίνει; Θα σας το πω από τώρα, γιατί εγώ θα
επανέλθω και ελπίζω τότε να έχετε και εσείς μια δικαιολογία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

προς τις υπηρεσίες και να πείτε «ρε παιδιά, τι κάνετε;».
Αυτοί, λοιπόν, θα επέμβουν το Σεπτέμβρη και θα πουν «πήγαμε
εκεί και είδαμε το κάμπινγκ κλειστό και τώρα τι να τον κάνουμε
τον καημένο ιδιοκτήτη; Δεν μπορούμε να του επιβάλουμε κανένα
πρόστιμο ή καμμία ποινή, δεν μπορούμε να του αφαιρέσουμε την
άδεια, του χρόνου πάλι». Αυτό γίνεται επί πέντε χρόνια, κύριε
Υπουργέ!
Η Πολεοδομία δεν είχε στείλει τα πρωτόκολλα αυθαιρέτων.
Αυτός έχει κάνει ένα τοιχίο μέσα στο ρέμα. Δηλαδή, κάθε φορά
που θα βρέχει εκεί θα πλημμυρίζει η περιοχή και θα πνιγεί και κανένας τουρίστας. Δυο φορές έχει συμβεί αυτό το φαινόμενο,
γιατί αυτός δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο, αλλά μόνο σε ρέμα και
μπροστά στην είσοδό του έχει κάνει ένα σωληνωτό είκοσι εκατοστά. Κάθε φορά, λοιπόν, που κατεβάζει το ρέμα, πλημμυρίζουν
όλες οι γύρω περιοχές. Παραλίγο την άλλη φορά, πριν από τρία
χρόνια, να πνιγεί ένας τουρίστας άνδρας που καθόταν στο δεύτερο όροφο. Έχουν γίνει καταστροφές και έχουν αποζημιωθεί
τουριστικές επιχειρήσεις σ’ αυτήν την περιοχή από τη μη καλή
λειτουργία αυτού του ρέματος.
Δεύτερον, ρίχνει τα λύματα στο ρέμα και βρομοκοπάει η περιοχή κατά τον Αύγουστο μήνα, όταν υπερχειλίζουν τα ρέματα.
Φανταστείτε, λοιπόν, να είστε στις Κουκουναριές μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον και να σας έρχονται παράξενες μυρωδιές.
Πρόκειται για μια επιχείρηση που δυσφημεί τον τουρισμό.
Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς μια υπηρεσία του ΕΟΤ
που έχει ενοχληθεί κατ’ επανάληψη, έχει φτάσει στο σημείο να
ανέχεται συνέχεια τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Αυτό
αποτελεί διαφήμιση ή δυσφήμιση; Και εν πάση περιπτώσει, πόσο
«μέσον» έχει αυτός ο άνθρωπος που μετά από τόσες οχλήσεις,
φτάσαμε να το κουβεντιάζουμε στη Βουλή και να μην μπορούμε
να βρούμε μια λύση για το τι φταίει και ποιος ευθύνεται;
Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω τα εξής: Εγώ δεν θέλω να κουβεντιάζω τέτοια θέματα στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι
έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να κουβεντιάσουμε, για να
ανεβάσουμε την τουριστική υποδομή της χώρας μας -και όλοι είμαστε ευαίσθητοι σ’ αυτό- όπως είναι τα ταξί και τα τουριστικά
καταλύματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Είναι δυνατόν να δυσφημούν τον τουρισμό άνθρωποι που είναι
τυχαίοι σ’ αυτό το επάγγελμα; Δηλαδή, όποιος θέλει ανοίγει κάμπινγκ στην Ελλάδα; Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός; Είναι δυνατόν καμμιά εποπτική αρχή να μην του κάνει τίποτα επί πέντε
χρόνια; Πείτε μου εσείς ένα πρόστιμο που του βάλατε, για να πω
και εγώ ότι επενέβη η υπηρεσία του ΕΟΤ. Θα το δείτε και μόνοι
σας.
Εγώ δεν θέλω σήμερα να σας αποσπάσω απαντήσεις, χωρίς
να έχετε διαγνώσει το πρόβλημα. Εγώ απλά ήθελα να σας ευαισθητοποιήσω και να δω την πρόθεσή σας, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον κάποια πράγματα, όπου μπορούμε και για
ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι η μοναδική
επιχείρηση που έχει παρανομίες.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όμως, για φανταστείτε να προκληθεί μια φωτιά στις Κουκουναριές ή να πνιγεί κάποιος από μια ξαφνική μπόρα και να έρχεστε
εσείς μετά να απολογείστε στις εφημερίδες για το ποιος φταίει
που μια υπηρεσία δεν έκανε τη δουλειά της ή μερικοί υπάλληλοι
βρίσκονται αλλού. Γι’ αυτό σας το λέω.
Ειδάλλως, εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει κάποια ζημιά κάποτε και θα αναγκαστείτε εσείς να απολογηθείτε για πράγματα
για τα οποία δεν ευθύνεστε. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Γι’ αυτό
θα σας παρακαλούσα εκτός από τις τυπικές απαντήσεις που σας
έχουν δώσει, να μπείτε λίγο στην ουσία. Δεν πειράζει. Αν κάνετε
εσείς ένα τηλεφώνημα, αυτό θα λυθεί σε πέντε λεπτά. Εγώ δεν
πιστεύω ότι έχει κανένα «μέσον». Τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση την ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τους πιάσουμε με τα
λεφτά στα χέρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Παύλο Μαρκάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Κύριε συνάδελφε, το ζητούμενο δεν είναι τα πρόστιμα.
Μου ζητήσατε να σας πω έστω και για ένα πρόστιμο που να έχει
επιβληθεί. Έχουμε επιβάλει πρόστιμα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι
δεν θα αρκεστούμε σ’ αυτά.
Εγώ, λοιπόν, θα σας πω ότι έχουν ήδη επιβληθεί σε βάρος του
υπεύθυνου του κάμπινγκ δύο πρόστιμα, δύο διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το ν. 2160/93. Συγκεκριμένα πρόκειται για απόφαση της ΠΥΤ Θεσσαλίας με τις οποίες επιβλήθηκε στον
επιχειρηματία κ. Φουρκαλά Δημήτριο πρόστιμο 2.000 ευρώ και
4.000 ευρώ αντιστοίχως, πλέον του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το
νόμο του 93, γιατί λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς το ειδικό
σήμα λειτουργίας, αφού αυτό ανακλήθηκε, όπως σας είπα, πριν
από τις 19 Ιουλίου.
Ο κ. Φουρκαλάς έχει προσφύγει κατά των παραπάνω αποφάσεων στην επιτροπή και έχω τις σχετικές προσφυγές του τις
οποίες μάλιστα θα σας δώσω, προκειμένου να πιστοποιείται και
το ότι επιβλήθηκε το πρόστιμο, αλλά και για να έχετε και καλύτερη εικόνα. Εγώ θέλω ο Βουλευτής του Κοινοβουλίου να έχει
πλήρη εικόνα για το τι λέει η άλλη πλευρά, έτσι ώστε αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί μια παρανομία, να την αντιμετωπίσουμε
όσο πιο ολοκληρωμένα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια επιχειρημάτων.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ.
Γεώργιος Νικητιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος
Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Η νομοθεσία σ’ αυτό το ζήτημα αφήνει μια διακριτική ευχέρεια
στον ΕΟΤ να κρίνει.
Κατά την εκτίμησή μου, αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε πολύ
προσεκτικά.
Κάνατε και κάποιες πολύ σοβαρές διατυπώσεις που εγώ τις
εκλαμβάνω ως καταγγελίες για περίεργες, ύποπτες καταστάσεις,
διαφθορά, για ιδιοκτήτη που διατείνεται κάποια πράγματα κ.λπ..
Θα δούμε ποιο μεγάλο μέσον έχει. Σας βεβαιώνω ότι θα το
δούμε. Θα ερωτηθεί εάν έχει κάποιο μεγάλο μέσον και θα το
δούμε, εφόσον επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα.
Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο αλλά σας λέω ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΕΟΤ να το δει για να κρίνει. Δηλαδή πας
άμεσα και λες «φύγετε όλοι έξω, δεν με ενδιαφέρει ποιοι ήρθατε». Αυτά τα ζητήματα τα ξέρετε από τον τουρισμό. Μου λέτε,
όμως, ότι είναι πέντε χρόνια υπόθεση. Εάν είναι πέντε χρόνια
αυτή η υπόθεση, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε τον
Οκτώβριο και το Νοέμβριο, να κλείνουμε το κάμπινγκ, όπως γίνεται και με μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις. Κάποια στιγμή
πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτήν την ιστορία.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο σας λέω ότι, όταν διάβαζα την επίκαιρη ερώτησή σας, φρόντισα αμέσως να επικοινωνήσω με το
γενικό γραμματέα του ΕΟΤ κ. Κολέτσο. Του ζήτησα να διατάξει
έρευνα. Είπα να μην ξεκινήσω με ένορκη διοικητική εξέταση,
αφού δεν είχε κάτι συγκεκριμένο. Του είπα «σε παρακαλώ να διερευνήσεις το θέμα, να μου απαντήσεις όσο ταχύτερα γίνεται και
αν κριθεί ότι πρέπει να προχωρήσεις και σε ένορκη διοικητική
εξέταση, να το κάνεις».
Εγώ αντιλαμβάνομαι μια ανοχή που μπορεί να έχουμε, δεδομένου ότι αυτή η εκπληκτική πολιτεία μας δεν είναι δα και ό,τι
καλύτερο και συνεπώς εμείς οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε καλλιεργήσει τη νοοτροπία του «άντε μωρέ, άνοιξε και θα δούμε πώς
θα δουλέψει και πώς θα προχωρήσει, κάπου θα τα βρεις, κάποια
άκρη, κάπου θα βρεθεί κάποιος να λέει ότι έχει μεγάλο μέσο
στον ΕΟΤ στην Αθήνα». Είναι οι γνωστές καταστάσεις που επιτέλους –είμαι βέβαιος ότι και εσείς συμφωνείτε- πρέπει να τελειώνουν.
Δεσμεύομαι, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ότι μέχρι το τέλος του
μήνα, στις αρχές του άλλου, θα έχω κάποιες απαντήσεις και θα
σας καλέσω και προφορικώς να το δούμε. Και αν κρίνετε ότι δεν
έχετε ικανοποιηθεί, να επανέλθετε και με πιο έντονο τρόπο, εφόσον επαληθεύονται αυτά που λέτε. Ήσασταν πολύ ευγενής και
σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Γεώργιο Νικητιάδη.
Ακολουθεί η τρίτη με αριθμό 1145/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήματος κ. Παναγιώτη Δημητρουλόπουλου προς τον Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με την τροποποίηση του ν.
3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.).
Εκ μέρους της Κυβέρνησης θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος για να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μου για την πρόθεσή σας να προχωρήσετε σε τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 21 του ν. 3498/2006, ώστε για τις ιαματικές πηγές
που είχαν χαρακτηρισθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου
ως πηγές τουριστικής σημασίας, να μην απαιτείται εκ νέου έκδοση απόφασης αναγνώρισης του φυσικού πόρου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα, έχει να κάνει με δυο
σημαντικά ζητήματα, δυο προβλήματα που αφορούν και την περιοχή μου, το Νομό Ηλείας και ιδιαίτερα την περιοχή της Κυλλήνης, αλλά πιστεύω και ολόκληρη τη χώρα.
Γνωρίζω βεβαίως τη γνώση σας πάνω στο αντικείμενο των ιαματικών πηγών αλλά και του ιαματικού τουρισμού γενικότερα.
Επίσης γνωρίζω την αγωνία σας να προχωρήσει αυτός ο τόπος
τουριστικά αλλά και την προσπάθεια που κάνετε, για να πετύχουμε και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος αλλά και επενδύσεις στον τόπο μας.
Κύριε Υπουργέ, όμως, ήθελα να σας πω πως μετά την ψήφιση
του ν. 3498/2006 που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ψηφίστηκε αυτός
ο νόμος -κατάλαβα αλλά δεν είναι του παρόντος- καμμία ιαματική
πηγή αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι νόμιμη, διότι δεν
έχει αναγνωρισθεί. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να λάβει σήμα τού
ΕΟΤ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στις νόμιμες διαδικασίες.
Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή ιαματικές
πηγές πάνω στις οποίες το κράτος έχει επενδύσει, πάνω στις
οποίες ιδιώτες έχουν επενδύσει, γύρω από τις οποίες ολόκληρες
περιοχές έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, αλλά αυτές οι ιαματικές
πηγές σήμερα δεν είναι αναγνωρισμένες. Άρα δεν είναι νόμιμες.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα την περιοχή του Κάστρου Κυλλήνης –και όχι μόνο, αφορά και άλλες περιοχές της χώρας- έχει να κάνει, κύριε Υπουργέ -και τελειώνω
με αυτό- με την αδυναμία να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές.
Διότι όπως γνωρίζετε, με βάση νόμο του 1930 υπάρχει μια
έκταση ακτίνας χιλίων μέτρων, άρα μια έκταση πάνω από τρεις
χιλιάδες εκατόν σαράντα στρέμματα, μέσα στα οποία δεν μπορούν να χτίσουν, δεν μπορούν να επενδύσουν οι κάτοικοι της περιοχής, ή οποιοιδήποτε άλλοι επενδυτές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Παναγιώτη Δημητρουλόπουλο.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Νικητιάδης να λάβει το λόγο, προκειμένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Δημητρουλόπουλος θέτει άλλο ένα ζήτημα που αναδεικνύει τις τεράστιες παθογένειες που για χρόνια ολόκληρα υφιστάμεθα, προκειμένου να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όσο
καλύτερα γίνεται τις εκπληκτικές πηγές μας πλούτου γενικώς και
ιαματικές πηγές, κυριολεκτικώς, εν προκειμένω. Και πράγματι με
το ερώτημά του βάζει ζητήματα που οφείλουμε -και έχουμε ξεκινήσει ήδη και θα σας πω τι ενέργειες έχουμε κάνει- να ξεκαθαρίσουμε μιας και διά παντός.
Σύμφωνα με την απογραφή που είχαμε του Ινστιτούτου Γεω-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογικών Μελετών, στη χώρα μας έχουν καταγραφεί επτακόσιες
πενήντα δύο θερμομεταλλικές πηγές και απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν είναι η ανακήρυξη τους ως ιαματικές
και η αναγνώρισή τους σύμφωνα με το ν.3498/2006, ο οποίος
όμως μας δημιούργησε μάλλον περισσότερα προβλήματα, από
το να τα λύσει. Από τις επτακόσιες πενήντα δύο καταγεγραμμένες θερμομεταλλικές πηγές έχουν ανακηρυχθεί ως ιαματικές με
το προ του 2006 καθεστώς, εκατόν τέσσερις. Δηλαδή σήμερα
έχουμε εκατόν τέσσερις ανακηρυγμένες πηγές.
Η διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, που
προέβλεπε ο προαναφερθείς νόμος, αποδείχθηκε και δαπανηρή
και χρονοβόρα με αποτέλεσμα, τόσο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις υφιστάμενες πρώην τοπικής σημασίας ιαματικές πηγές, όσο και η
«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», η ΕΤΑ Α.Ε., που διαχειρίζεται τις υφιστάμενες πρώην τουριστικής σημασίας ιαματικές
πηγές, να μην ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τη διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών αρμοδιότητας τους σύμφωνα με
αυτόν το νόμο του 2006. Έχετε απόλυτο δίκιο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που βρήκαμε μπροστά, ο ομιλών με εντολή του κ. Γερουλάνου και σε συνεργασία με τον κ. Γερουλάνο, ξεκινήσαμε μια σειρά από
συναντήσεις, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες που
προκύπτουν από το ν. 3498/2006.
Από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους,
του 2010, εγώ ο ίδιος πραγματοποίησα με συνεργάτες μου και
με τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο, στο γραφείο
μου, συναντήσεις, πρώτον, με εκπροσώπους του Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, εκπροσώπους
των ΟΤΑ στην περιοχή των οποίων υπάρχουν ιαματικές πηγές
και τους καλέσαμε όλους: εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσώπους της «ΕΤΑ Α.Ε.», γιατί
είναι συναρμόδια Υπουργεία και συναρμόδιοι φορείς, που έχουν
σχέση με τις ιαματικές πηγές. Εκπροσώπους των επιστημονικών
φορέων, το ΙΓΜΕ, το Τμήμα Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε δηλαδή, όποιον μπορεί να έχει
σχέση προκειμένου να προσθέσει και να βοηθήσει με τις απόψεις
του. Εκπροσώπους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
των επαγγελματικών Ενώσεων.
Και καταλήξαμε μετά από αυτές τις συναντήσεις, που είχαμε και αφού καταγράψαμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αυτά που και εσείς πολύ σωστά αναφέρατε στην
ερώτησή σας- να ξεκινήσουμε την επεξεργασία ενός σχεδίου
νόμου για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, του θερμαλισμού και του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, γιατί υπεισέρχεται και ο ιατρικός τουρισμός σε έναν ευρύτερο κλάδο ανάπτυξης,
αυτόν που λέμε «spa», ευεξία κλ.π..
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Έτσι σε ένα βαθμό πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα
είμαστε έτοιμοι να φέρουμε εδώ ένα νομοσχέδιο το οποίο να συζητήσουμε με όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ στο δεύτερο τμήμα της
ερώτησής σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Νικητιάδη.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Ηλείας, να λάβει
το λόγο για δευτερολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή αυτός ο
νόμος, ο 3498/2006 δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’
όσα θα ήθελε ή μπορούσε να λύσει.
Επίσης είναι αλήθεια ότι με αυτό το νόμο το μόνο που πετυχαίνεται είναι η πληρωμή μιας σειράς αναγκαίων μελετών που
προσδιορίζει ο νόμος προκειμένου να αναγνωριστούν ήδη λει-
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τουργούσες, ήδη αναγνωρισμένες κρατικές ιαματικές πηγές,
πηγές, δηλαδή, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο και ο τουρισμός
έχουν επενδύσει.
Γι’ αυτό είπα και στην αρχή ότι για εμένα είναι ακατανόητος
αυτός ο νόμος.
Με ευχαρίστηση άκουσα από εσάς ότι πολύ σύντομα αυτός ο
νόμος και τα προβλήματά του θα αλλάξουν.
Κύριε Υπουργέ, ανέφερα και στην αρχή ότι προκειμένου οι ιαματικές πηγές να προστατεύονται, υπάρχει ένας κύκλος προστασίας γύρω από αυτές, ακτίνας χιλίων μέτρων, κάτι που
αναφέρεται στο ν. 4844/1930. Αυτό σημαίνει τρία εκατομμύρια
εκατόν σαράντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ή τρεις χιλιάδες
εκατόν σαράντα στρέμματα, πολύ μεγάλος χώρος, όταν αυτός
βρίσκεται μέσα σε τουριστική περιοχή, δηλαδή σε περιοχή που
έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί.
Βεβαίως με βάση το νόμο μπορεί να αλλάξει η ακτίνα της προστατευτικής ζώνης, εφόσον υπάρχουν σχετικές μελέτες, εφόσον,
δηλαδή, υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά εκείνα στοιχεία
που δίνουν τη δυνατότητα σε εσάς, στο Υπουργείο σας, με προεδρικό διάταγμα να μειώσετε αυτήν την ακτίνα.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι ο πρώην δήμος, δηλαδή
ο καποδιστριακός Δήμος Κάστρου Κυλλήνης, είχε αναθέσει μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Γεωλογίας. Ολοκληρώνοντας την επιστημονική μελέτη, την επιστημονική έρευνα, με
υδρογεωλογικά δεδομένα σε σχέση με το περιβάλλον της περιοχής, πρότεινε η απόσταση αυτή να γίνει διακόσια πενήντα μέτρα.
Δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο
επτακόσια εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα ή χίλια επτακόσια εξήντα έξι στρέμματα περίπου περιοχής να αναπτυχθούν σε μία περιοχή που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, τουριστικά
θεωρείται «φιλέτο» στην Ελλάδα και στο Νομό Ηλείας.
Για να συμβεί όμως αυτό, για να δοθεί, δηλαδή η δυνατότητα
σε εσάς με έκδοση προεδρικού διατάγματος να μειώσετε αυτή
τη ζώνη προστασίας από τα χίλια μέτρα στα διακόσια πενήντα
όπως λένε επιστημονικές έρευνες, θα πρέπει πρώτα να έχει αναγνωριστεί η πηγή.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, για άλλη μία φορά θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα, σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες σας, να προχωρήσετε στην τροποποίηση του απαράδεκτου κατά τη γνώμη
μου ν. 3498/2006, ώστε για τις ιαματικές πηγές, οι οποίες είχαν
χαρακτηριστεί ως τουριστικές πριν την ψήφιση αυτού του νόμου,
να μην απαιτείται αναγνώριση -ούτως ή άλλως κρατικές είναι,
ούτως ή άλλως το δημόσιο έχει επενδύσει, όπως είπα, σε αυτέςαλλά να αναγνωρίζονται αυτοδικαίως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Δημητρουλόπουλο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργιος Νικητιάδης να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, συνάδελφε, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του υφισταμένου νόμου και της δυσλειτουργίας,
θα τα λύσουμε, μέχρι που να έρθει προς ψήφιση ο νέος νόμος,
με μεταβατικές διατάξεις. Έτσι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε μία σειρά από ζητήματα που προκύπτουν.
Τώρα πρέπει να σας πω ότι εμείς θεωρούμε σκόπιμη τη διατήρηση του χαρακτηρισμού πηγών ως τουριστικής σημασίας,
καθώς και επιλεγμένων περιοχών ως λουτροπόλεων με αντίστοιχες προβλέψεις στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού.
Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έρθει νόμος στο εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν θα αφορά, βέβαια, μόνο τις ιαματικές πηγές,
αλλά πάρα πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική
ανάπτυξη της χώρας.
Αλλά αυτό που σας είπα πριν για τις λουτροπόλεις, αφορά την
αναγνωρισιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των πηγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στόχος είναι να προσελκύσουμε και
ένα μεγάλο τμήμα του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή να δώσουμε
τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκέπτονται τις πηγές και τις λουτροπόλεις και
να καλύπτονται οι δαπάνες τους ή τμήμα των δαπανών τους από
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τα δικά τους, τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Για να γίνει, όμως,
αυτό πρέπει να είναι χαρακτηρισμένες λουτροπόλεις, πρέπει να
υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
θα υπάρχει γιατρός και μία σειρά από τέτοια ζητήματα που όλα
αυτά τα έχουμε εντοπίσει και πιστεύω ότι με το νέο νομοθετικό
καθεστώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Για τον ίδιο λόγο δεν είναι σκόπιμη και η αυτόματη ανανέωση
του χαρακτηρισμού των πηγών. Πρέπει, δηλαδή, περιοδικά να
ελέγχονται, να επαναπιστοποιείται η θεραπευτική τους αξία για
τις συγκεκριμένες σε κάθε περίπτωση παθήσεις και να προσελκύουν τις ομάδες τουριστών που τους ενδιαφέρει η πιστοποιημένη θεραπευτική ικανότητα των πηγών. Γιατί, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, κάποια νερά μπορεί να θεραπεύουν μία άλφα πάθηση,
κάποια άλλα μία βήτα και κάθε πηγή –και είναι ένα θαύμα της
φύσης αυτό- μπορεί πράγματι να θεραπεύει και μία διαφορετική
πάθηση. Οπότε κάθε φορά πρέπει να πιστοποιείται η σύσταση
του νερού, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε μέχρι ποιου σημείου. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θετικά
αποτελέσματα θα έχουμε και θα καταφέρνουμε κάθε φορά να
αναδεικνύουμε την τεράστια αξία και τον πλούτο των πηγών
αυτών.
Το πρόβλημα των προθεσμιών του «νόμου Πετραλιά» θα λυθεί
με τη διάταξη που προτείνουμε και με την οριστική ψήφιση του
νέου νόμου και όχι με αυτόματη αναγνώριση, που το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας.
Επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα θα σας πω και κάποια από τα
θέματα που τέθηκαν, γιατί είναι σαφές ότι σας ενδιαφέρουν,
κατά τη συζήτηση που έγινε σε όλες αυτές τις συναντήσεις που
κάναμε. Κατ’ αρχάς, έχουμε ένα θέμα ότι ο ΕΟΤ και τα ΕΤΑ έχουν
μία πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, την οποία σε καμμία περίπτωση
δεν πρέπει να αφήσουμε στο περιθώριο. Έχουν τεχνογνωσία
πάνω σε αυτά τα ζητήματα, έχουν ασχοληθεί για πάρα πολλά
χρόνια. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας φορέας για ολόκληρη τη
χώρα, ο οποίος θα έχει την –αν θέλετε- εποπτεία όλων αυτών των
ιαματικών πηγών. Είναι σκόπιμο, δηλαδή, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις να υπαχθούν υπό ένα φορέα, ο οποίος θα έχει το λεγόμενο στην αγορά «know how».
Η επαναενεργοποίηση της επιτροπής θα βάλει όλα αυτά τα ζητήματα, όπως όμως θα βάλει και ζητήματα ιδιοκτησιακά που δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα καταλήξει και δεν έχουμε επιλύσει και
που θέλω να πιστεύω ότι με τον καινούργιο νόμο θα ξεκαθαρίσουμε απολύτως τι ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι μπορεί
να εκμεταλλευτεί και με ποιον τρόπο μπορεί να το εκμεταλλευτεί,
για πόσο καιρό μπορεί να το έχει και να κάθεται και να μην το εκμεταλλεύεται, τι ανήκει στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα και πώς
αξιοποιούνται όλα αυτά και πάρα πολλά τέτοια θέματα που δυστυχώς δεν έχουμε επιλύσει και που πιστεύω ότι με τον καινούργιο νόμο θα καταφέρουμε να λύσουμε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα κλείσω λέγοντας αυτό που κυρίως δίνει και τη μεγάλη σημασία των υδροθεραπευτηρίων, τη λέξη που έχει επικρατήσει πια
σε ολόκληρο τον κόσμο και που πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στην
κυριολεξία σε αυτό που θέλει κάποιος να απολαύσει όταν πηγαίνει σε έναν τέτοιο χώρο, τα αρχικά του «spa: «Sanitas Per
Aquam», δηλαδή «υγεία μέσα από το νερό». Αυτό στην κυριολεξία είναι που δίδεται μέσα από αυτές τις ιαματικές πηγές, αλλά
έχει επικρατήσει στον κόσμο και μία αντίληψη ότι πας σε έναν
τέτοιο χώρο, προκειμένου να καταφέρεις να ξεκουραστείς, να
αποκτήσεις ευεξία, να ξανανιώσεις ή να θεραπευτείς παραλλήλως.
Αυτός ήταν ο στόχος μας. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Δυστυχώς δεν βρήκαμε έτοιμα πράγματα. Πιστεύω ότι θα
τα καταφέρουμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Νικητιάδη.
Η δεύτερη με αριθμό 1142/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σίμου Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά
με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό της ΕΡΤ, δεν θα συζητηθεί λόγω
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κωλύματος του Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τρίτη με αριθμό 1149/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώοτυ κύκλου του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις επιπτώσεις
από το κλείσιμο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ μέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης.
Το λόγο έχει ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους προκειμένου να
αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Χαραλάμπους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι ξεκάθαρη η θέση του Κομμουνιστικού
Κόμματος για τα τελευταία μέτρα που πήρε το Υπουργείο Υγείας
όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο νοσοκομείων, κρεβατιών, κέντρων υγείας κ.λπ..
Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ουσιαστικά
αυτό που λέμε καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της
υγείας. Έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, όπως είναι
η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σαν αυτόνομων οικονομικών μονάδων, όπως είναι ο αχταρμάς του ΕΟΠΥΥ, με τον
οποίο γίνεται σύνδεση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων πρωτοβάθμιας υγείας και ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι λύνει αυτό το
πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αυτόν τον
τρόπο.
Είναι, λοιπόν, όλες αυτές οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις,
που σκοπεύουν στην πλήρη επιχειρηματικότητα στο χώρο της
υγείας δημόσιας και ιδιωτικής, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας υγείας, στην πλήρη εμπορευματοποίηση ό,τι απομείνει
στο χώρο της δημόσιας υγείας.
Ένα, λοιπόν, θύμα από τα μέτρα τα τελευταία της Κυβέρνησης
είναι και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο ουσιαστικά συγχωνεύεται, κλείνει δηλαδή. Τη λέξη «κλείσιμο» δεν
τη λέω εγώ, αναφέρεται στην εισήγηση του Υπουργείου Υγείας
τουλάχιστον πέντε φορές. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο αφ’ενός μεν ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό στον ιδιωτικό τομέα να
παραλάβει όλο αυτό που μέχρι στιγμής με μεγάλη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα αντιμετωπιζόταν από το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση αυτή, κύριε
Υφυπουργέ, ο κερκυραϊκός λαός, οι εργαζόμενοι, οι φορείς
τους, βρίσκονται και σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αλλά και με
ομόφωνα ψηφίσματα εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους.
Και εμείς θεωρούμε, αλλά και οι Κερκυραίοι θεωρούν ότι το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας προσφέρει ένα τεράστιο
έργο κι όχι μόνο για τους Κερκυραίους, αλλά επειδή είναι περιφερειακό και για ολόκληρη την περιοχή και στις απέναντι ακτές
της Ηπείρου, αλλά και για όλη την περιφέρεια Ιονίων Νησιών. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κλείσει, ότι εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή
επτά ψυχιατρικές δομές, ξενώνες, οικοτροφεία και άλλα που εξυπηρετούν εκατόν εβδομήντα αρρώστους και κανένας δεν μας
λέει τι θα γίνουν αυτοί οι άρρωστοι.
Και βέβαια κατηγορείται αν θέλετε και το Υπουργείο ότι με τον
τρόπο αυτό θα μπαλώσει με προσωπικό που θα πάρει από το Ψυχιατρεία τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο
της Κέρκυρας. Τη δε τεράστια περιουσία θα την αξιοποιήσει, για
να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποίει πολύ τελευταία η
Κυβέρνηση. Και μέσα βέβαια από αυτά που ψηφίστηκαν στον
εφαρμοστικό νόμο για το μεσοπρόθεσμο, θα την ξεπουλήσει και
τα χρήματα θα πάνε για την εξόφληση του δημόσιου χρέους της
χώρας.
Θα πω περισσότερα στη δευτερολογία μου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Χαράλαμπο Χαραλάμπους.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης να λάβει το λόγο προκειμένου να
απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέσατε στην ερώτησή σας δύο διαφορετι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κές διαδικασίες. Τις εμπλέξατε. Πιστεύω ότι δεν είναι σκόπιμο.
Υπάρχει μία διαδικασία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Η διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έχει ξεκινήσει
με το Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩ» εδώ και μια δεκαετία. Είναι σε
εξέλιξη. Με βάση αυτήν τη διαδικασία, έχουν ιδρυθεί οι επτά ψυχιατρικές μονάδες τις οποίες αναφέρατε και στις οποίες θα κάνω
αναφορά στη συνέχεια. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο επιχειρεί να στηρίξει τους ψυχικά ασθενείς, να
εξαλείψει το στίγμα από τη χώρα, να περάσει την αποασυλοποίηση στους έγκλειστους στα ψυχιατρεία, με τη δημιουργία αυτών
των ευέλικτων μονάδων στις οποίες αναφερθήκατε και οι οποίες
ήδη σήμερα στη χώρα είναι πάνω από δυο εκατοντάδες και αφορούν την αποασυλοποίηση ατόμων που νοσηλεύονταν σε αυτά
τα μεγάλα ιδρύματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη,
στην Κέρκυρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Δημόσιες μονάδες;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αυτή η διαδικασία, την οποία η χώρα έχει επιβεβαιώσει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση -το γνωστό σύμφωνο Σπίντλα- είναι σε εξέλιξη. Αυτή η διαδικασία δεν έχει σχέση με τις
συνενώσεις των νοσοκομείων, τη συνένωση δυνάμεων η οποία
γίνεται, η οποία δεν έχει καμμία σχέση με κλείσιμο, όπως είπατε,
νοσοκομείων ή κέντρων υγείας.
Τι κάνει σήμερα η Κυβέρνηση; Ποιο είναι το άλλο πρόγραμμα
το οποίο είναι σε εξέλιξη; Το ένα είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
Το δεύτερο ποιο είναι; Προκειμένου να υπάρξει λειτουργική,
διοικητική και οικονομική αποτελεσματικότητα, για να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους προσερχόμενους στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, συγχωνεύει διοικήσεις. Οι εκατόν σαράντα δύο διοικήσεις νοσοκομείων έγιναν ογδόντα τρεις. Αυτό δεν
σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι έκλεισαν νοσοκομεία ή μονάδες και κέντρα υγείας. Είναι άλλο πράγμα η περίπτωση των ψυχιατρείων, τα οποία είναι στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση εδώ και
δέκα χρόνια.
Όμως, και πάλι το Ψυχιατρείο Κέρκυρας δεν κλείνει. Ο μέχρι
σήμερα διοικητής του νοσοκομείου και η διοίκηση του νοσοκομείου, που συμμετέχουν στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτήν
τη στιγμή, με τη συνένωση των δυνάμεων που γίνεται, γίνεται
υποδιοικητής στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Ποιος σας είπε ότι
κλείνει το Ψυχιατρείο εξαιτίας των συγχωνεύσεων; Αυτό το Ψυχιατρείο, όπως και όλα τα ψυχιατρεία της χώρας, αυτές οι μεγάλες δομές συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους μέσα στο
πρόγραμμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Δεν πρέπει να συγχέουμε τα δυο ζητήματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σέβομαι πάντα το χρόνο και γι’ αυτό θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εκτιμάται ιδιαιτέρως
αυτή η ευαισθησία σας ως προς την τήρηση του χρόνου, κύριε
Μπόλαρη. Σας ευχαριστούμε.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πραγματικά εκπλήσσομαι, όταν με ρωτάτε ποιος μου είπε ότι θα κλείσει
το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Μου το είπε το Υπουργείο Υγείας με γραπτή εισήγηση και θα καταθέσω στα Πρακτικά
τουλάχιστον πέντε πίνακες που όταν αναφέρονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, έχουν στην παρένθεση τη λέξη
«κλείσιμο».
Συνεπώς είτε δεσμευτείτε ότι δεν θα το κλείσετε -και να δεσμευτείτε εδώ, δημόσια, μπροστά στον κερκυραϊκό λαό που θα
σας ακούσει- είτε όλα τα άλλα «ήξεις αφήξεις». Η λέξη «κλείσιμο»
δεν είναι δικό μου δημιούργημα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα
να πω.
Δεύτερον, αναφερθήκατε στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
Πράγματι, εδώ και δέκα χρόνια είχε ξεκινήσει. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, επειδή προβλέπαμε ότι θα φτάσει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

σε αυτά τα άθλια αποτελέσματα που έχει σήμερα, είχαμε από
τότε προειδοποιήσει ότι ουσιαστικά αυτό που πάει να γίνει δεν
είναι αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών, που κανένας δεν
διαφωνούσε, δεν είναι η μεταφορά τους σε σύγχρονες δομές ψυχικής υγείας, αλλά είναι η παράδοση της ψυχικής υγείας στους
ιδιώτες. «Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις…!!», κύριε Υφυπουργέ, δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό που ούτε
εμείς οι ίδιοι δεν το πιστεύαμε.
Ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις να κάνουν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση εντελώς ανέτοιμες. Και ήταν εντελώς ανέτοιμες σκόπιμα, γιατί το ζητούμενο ήταν να παραδοθεί η ψυχική υγεία,
όπως σας είπα στους ιδιώτες. Έτσι, δεν υπήρχαν οι ελάχιστες
δομές ψυχικής υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας μίας ημέρας, γηραιοψυχιατρικά οικοτροφεία, οικοτροφεία βαριάς νοητικής στένωσης, κλίνες στα γενικά νοσοκομεία -τρεις χιλιάδες κλίνες
χρειαζόντουσαν και είναι ζήτημα εάν σήμερα υπάρχουν πεντακόσιες- και αυτό το πράγμα οδήγησε τις οικογένειες των ψυχικά
ασθενών να προστρέξουν στον ιδιωτικό τομέα. Από την εποχή
που ξεκίνησε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ουσιαστικά τα ψυχιατρικά κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα υπερδιπλασιάστηκαν. Την
ίδια στιγμή κάποιες «μη κερδοσκοπικές» αστικές εταιρείες που
ήσαν έτοιμες από καιρό μπήκαν στο παιχνίδι και στην Κέρκυρα
έχουμε πραγματικά πολύ κακή πείρα από τη δράση των ιδιωτών
στο χώρο της ψυχικής υγείας. Δύο δομές δημιουργήθηκαν από
την εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». Τη μία την έκλεισε γκανγκστερικά. Και
παρά το ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον δέκα ερωτήσεις επίκαιρες
και απλές και παρά το ότι οι διαδοχικοί Υπουργοί και Υφυπουργοί και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δέχθηκαν ότι είχαμε απόλυτο δίκαιο και
υποσχόντουσαν ότι θα θεραπεύσουν την κατάσταση, η κατάσταση είναι ίδια και χειρότερη.
Επαναλαμβάνω ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα οποία λέτε ουσιαστικά δεν ισχύουν. Δεν είναι αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα. Κλείνετε το ψυχιατρικό νοσοκομείο –επαναλαμβάνω,
εσείς το δηλώνετε- και την ίδια στιγμή βέβαια, αφήνετε τις δομές
αυτές εντελώς ανυπεράσπιστες, χωρίς να μας απαντάτε –απαντήστε μας- πού θα ανήκουν επιτέλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Χαραλάμπους.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης να λάβει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, επιμένω ότι επιχειρείτε να συγχέετε δύο ζητήματα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εγώ δεν συγχέω τίποτε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θέλω να σας πω το εξής: Είστε υπέρ της λειτουργίας του ασύλου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι βέβαια.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Συμφωνείτε με την αποασυλοποίηση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είστε υπέρ του στίγματος; Θέλετε να συνεχίζεται
το στίγμα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι δεν πρέπει να συγχέετε τις δύο διαδικασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και είστε από
το χώρο της υγείας και το ξέρετε. Μία είναι η διαδικασία της αποασυλοποίησης και του μεγάλου προγράμματος, του «ΨΥΧΑΡΓΩ»…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και της παράδοσης στον
ιδιωτικό τομέα της ψυχικής…
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατά την άποψή σας, κύριε Βουλευτά, αλλά εδώ
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δεν κάνουμε διάλογο. Απαντώ. Εγώ σας άκουσα χωρίς να σας
διακόψω. Και θέλω να σας πω πως θεωρώ ότι αυτά τα οποία είπατε στην τοποθέτησή σας δεν είναι ακριβή.
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο σήμερα στην Κέρκυρα λειτουργεί
επτά μονάδες ψυχοκινητικής αποκατάστασης που σημαίνει ξενώνα, οικοτροφεία αποασυλοποίησης και μετανοσοκομειακό ξενώνα. Λειτουργεί νοσοκομείο ημέρας, υπάρχει το κέντρο
ψυχικής υγείας και υπάρχει τμήμα οξέων περιστατικών, βραχείας
νοσηλείας και κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η δέσμευση που υπάρχει με το Σύμφωνο
Σπίντλα είναι να προβούμε σε σταδιακή κατάργηση των ψυχιατρείων, μέχρι το 2015 και την ένταξη στα γενικά νοσοκομεία, για
να φύγει η λογική του στίγματος, για να φύγουμε από τη λογική
του ασύλου, έτσι ώστε να λειτουργούμε ένα κοινωνικό δίκτυο
υπηρεσιών ψυχικής υγείας κάτω από την ευθύνη των γενικών νοσοκομείων. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αναφερθήκατε σωστά σε προβλήματα που υπάρχουν. Αλίμονο, εάν κρύβαμε ότι καθώς γίνεται αυτή η προσπάθεια με χιλιάδες ανθρώπους από κάτω, οι οποίοι ήταν μέσα στα
ψυχιατρεία και με προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων, δεν υπήρξαν
προβλήματα. Θα ήταν ψεύτης όποιος το έλεγε.
Επίσης θα ήταν αναληθές αν σας έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι
μπήκαν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν δημιούργησαν
ή δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπινες υπάρξεις διαχειρίζονται,
με τα δικά τους προβλήματα ο καθένας. Αλίμονο αν εδώ ωραιοποιούσαμε τα πράγματα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα.
Μα γι’ αυτό γίνεται η μεταρρύθμιση, ακριβώς επειδή ήταν τεράστιο το πρόβλημα.
Επίσης, θα ήταν αναληθές να σας έλεγα ότι όλα αυτά, όσον
αφορά τα οικονομικά τους, είναι λυμένα και δεν έχουν κανένα
πρόβλημα. Παλεύει το Υπουργείο Υγείας γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε την οικονομική στήριξη αυτών των μονάδων με τα
προβλήματα που έχουν. Και είναι καθημερινές οι επαφές και του
Υπουργού Υγείας του κ. Ανδρέα Λοβέρδου και της ηγεσίας σε
όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των μονάδων και να εξασφαλίσουμε
με σύμφωνο για την πιστοποιημένη λειτουργία αυτών των μονάδων και τον έλεγχο της πιστοποιημένης λειτουργίας αυτών των
μονάδων.
Αυτές είναι οι προκλήσεις και θέλουμε τη στήριξη και τη δική
σας και του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, γιατί αυτοί οι
άνθρωποι που νοσηλεύονταν εκεί, που σήμερα είναι στους ξενώνες, είναι δικοί μας, συγγενείς μας, φίλοι μας, πολίτες αυτής της
κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε πολύ τον
Υφυπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη.
Η τέταρτη ερώτηση με αριθμό 1148/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, σχετικά με τη θέση της Κυβέρνησης για την τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια,
δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Ομοίως, δεν θα συζητηθεί η πέμπτη με αριθμό 1151/1-8-2011
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά με τον υπολογισμό
του ειδικού προστίμου διατήρησης του ν. 3843/2010 που αφορά
στην τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, λόγω κωλύματος
συντρέχοντος στο πρόσωπο του Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη με αριθμό 1144/1-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές
των συμβεβλημένων ιατρών από τον Οργανισμό Περίθαλψης
Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ).
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
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Ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής
Καρδίτσης της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο προκειμένου να
αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Τσιάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, επανέρχομαι σε μια ερώτηση που έχω καταθέσει και το Μάρτιο αναζητώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται όλο και
μεγαλύτερο προϊόντος του χρόνου. Πολύ περισσότερο αναζητώ
μια ξεκάθαρη θέση από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου
Απασχόλησης. Ο κύριος Υπουργός έχει τη συνέχεια της συζήτησης. Ελπίζω ότι δεν βρίσκεται εδώ, χωρίς να θέλω να μειώσω την
παρουσία σας σε καμμία περίπτωση, για κάποιους συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους ή για κάποιες ανειλημμένες υποχρεώσεις, γιατί για άλλη μια φορά θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση
μιας και απ’ ότι φαίνεται απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα
δεν υπάρχει.
Στις 11-3-2011 και όταν υπεύθυνος Υπουργός ήταν ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος ρώτησα τι
γίνεται με τις εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών του
ΟΠΑΔ. Η απάντηση του κ. Λοβέρδου τότε ουσιαστικά έθετε ένα
χρονοδιάγραμμα λέγοντας ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πληρώνονταν όλοι οι γιατροί και αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο ο ίδιος
θα αναζητούσε τις ευθύνες των όποιων ανθρώπων του έδωσαν
μια τέτοια πληροφόρηση. Προφανώς δεν συνέβη απολύτως κάτι
τέτοιο.
Αυτήν τη στιγμή οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΑΔ
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Ουσιαστικά, είναι απλήρωτοι δέκα μήνες του 2010 και περισσότερους από επτά μήνες του 2011.
Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή τη λογική, ιδιαίτερα για τους εργαστηριακούς γιατρούς, η πραγματικότητα γίνεται εξαιρετικά
δύσκολη. Αν σ’ αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι οι γιατροί
φορολογούνται για ανείσπρακτα έσοδα από το κράτος και είναι
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα ουσιαστικά τη δόση
του φόρου που τους αναλογεί, αν σ’ αυτό το γεγονός επίσης
προσθέσουμε μία πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να μη
συνταγογραφούν καν οι γιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι με
τον ΟΠΑΔ –κάτι που αυξάνει, κατά την άποψή μου, το κόστος
λειτουργίας του ΟΠΑΔ- αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Κυβέρνηση
αφ’ ενός μεν έχει κηρύξει στάση πληρωμών η ίδια απέναντι σε
διαδικασίες που αφορούν πολίτες, ζητώντας συνέπεια από τους
πολίτες, ενώ η ίδια δεν είναι συνεπής απέναντί τους και αφ’ ετέρου, ως πολιτικό σύστημα που εκφράζεται διά της Κυβέρνησης,
δείχνουμε ότι αυτό που ζητάμε από τους πολίτες δεν είμαστε σε
θέση εμείς οι ίδιοι να το κάνουμε νωρίτερα.
Επιτέλους, αυτό που ζητώ μέσω της ερώτησής μου, κύριε
Υφυπουργέ, είναι να μου πείτε συγκεκριμένα ποια είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης και του αρμοδίου υμών Υπουργείου, σχετικά με το χρόνο πληρωμών του ΟΠΑΔ. Αυτό το οποίο συμβαίνει
στοιχειοθετεί μία αδιανόητη πραγματικότητα, που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Τσιάρα.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, να λάβει το λόγο, προκειμένου να
απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατανοώ απολύτως την ευαισθησία σας για
το θέμα και την κριτική που ασκείτε όχι μόνο στην παρούσα Κυβέρνηση, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά γενικότερα στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
Ο ΟΠΑΔ τα τελευταία χρόνια παρουσίασε σημαντικά ελλείμματα, τα οποία διογκώθηκαν από το 2006 και μετά και έφτασε να
κλείνει με ετήσιο έλλειμμα από 300 έως 600 εκατομμύρια, έχοντας καταγράψει χρόνους καθυστέρησης από ένα έτος και πάνω.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή σας η αναφορά είναι μια γενικότερη
εκτίμηση που έχει κι ένα στοιχείο αυτοκριτικής, γιατί έχουμε όλοι
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ευθύνη για τη διόγκωση αυτών των δαπανών και για το γεγονός
ότι δεν μπορέσαμε να τις ελέγξουμε.
Είναι φανερό ότι γίνεται μία προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο
να ελεγχθούν οι δαπάνες, άρα να μειωθούν τα ελλείμματα, γιατί
με διευρυμένα ελλείμματα δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι συνεπές το κράτος και μάλιστα σε μία περίοδο τέτοια σαν την οικονομική συγκυρία που ζούμε. Δεύτερον, γίνεται μία προσπάθεια
από τη μία μεριά να αλλάξουμε το σύστημα των ελέγχων, το
οποίο ακόμη και όταν υπήρχαν χρήματα με το διπλό έλεγχο από
την υπηρεσία και από τα εντελλόμενα του Υπουργείου Οικονομικών, οδηγούσε σε καθυστερήσεις και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουμε την εξόφληση των παλαιών οφειλών.
Αυτό που λέτε, λοιπόν, στην ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε,
ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν είναι αληθές. Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι με το ν. 3965/18.05.2011 για πρώτη φορά ο ΟΠΑΔ
έχει τη δυνατότητα να καταβάλει με προσωρινό λογιστικό έλεγχο
το 90% της οφειλής και να μείνει προς εκκαθάριση μόνο το 10%.
Έτσι, με αυτό τον τρόπο έχει εκκαθαριστεί ένα σημαντικό τμήμα
των παλαιών οφειλών και έχουμε φτάσει να οφείλεται μόνο το
δεύτερο εξάμηνο του 2010. Ταυτόχρονα, με το ν. 3918 ανελήφθη
η ευθύνη από το κράτος μέσω του ΕΟΠΥ να εξοφληθούν οι παλιές οφειλές.
Γίνεται, λοιπόν, μια συστηματική προσπάθεια και πιστεύω ότι
σε πολύ σύντομο χρόνο θα είμαστε σε θέση να έχουμε μικρύνει
σημαντικά το χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ
προς τους γιατρούς, ιδιαίτερα προς αυτούς που αναφέρετε στην
ερώτησή σας, δηλαδή τους εργαστηριακούς, οι οποίοι έχουν
έξοδα. Αντιλαμβάνομαι, βεβαίως, το ενδιαφέρον σας για όλους
τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, οι οποίοι προπληρώνουν το φόρο και καθυστερούν να εισπράξουν τις αμοιβές τους.
Νομίζω ότι αυτές είναι σημαντικές προσπάθειες που πρέπει να
αναγνωριστούν από την πλευρά σας, χωρίς –επαναλαμβάνω- να
ισχυρίζομαι ότι το πρόβλημα λύθηκε ή ότι μπορεί να λυθεί διά
μαγείας. Γίνεται σημαντική προσπάθεια και νομίζω ότι σύντομα
θα είναι ορατά τα αποτελέσματα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Κουτσούκο.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας
να λάβει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Υφυπουργέ, όπως σωστά
είπατε στο κλείσιμο της πρωτομιλίας σας, το μόνο που μπορεί
να εκτιμήσει κανείς είναι την πρόθεση της προσπάθειας, διότι η
πραγματικότητα είναι πολύ μακρινή από όσα αναφέρατε. Επιτρέψτε μου να έχω εντελώς αντίθετη άποψη, απόλυτα τεκμηριωμένη, έχοντας γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαδικασία
των πληρωμών του ΟΠΑΔ.
Η αλήθεια είναι, κύριε Υφυπουργέ, ότι έχουν πληρωθεί μόνο
δυο μήνες του 2010 και όπως ενδεχομένως γνωρίζετε αν επικαλεστείτε πρόβλημα των υπηρεσιών, είναι δικό σας θέμα. Το κράτος ή ακόμα και ο ρόλος της Κυβέρνησης εκφράζεται και δια της
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Βεβαίως από εκεί και
πέρα πληρώθηκαν και δυο μήνες του 2011 μέσα στη λογική του
επόμενου φορέα που έρχεται να διαχειριστεί και τον ΟΠΑΔ μέσα
σε αυτό το σύνολο ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΟΠΥ όπως αναφέρατε. Από εκεί και πέρα δεν έχει πληρωθεί κανένας άλλος
μήνας.
Κύριε Υφυπουργέ, ποτέ στο παρελθόν δεν έχει καταγραφεί
κάτι τέτοιο. Μην ισχυρίζεστε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις έτους
πληρωμών από τον ΟΠΑΔ, διότι έχοντας ο ίδιος προσωπικά τη
γνώση του πώς ακριβώς λειτουργούσε η διαδικασία, καθυστέρηση έτους δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν. Όπως καταλαβαίνετε, οι καθυστερήσεις στον παρόντα χρόνο μιλούν για
δεκαοκτώ και πλέον μήνες.
Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ούτε μπορεί κανείς να υπεκφεύγει μέσω σημειωμάτων που
μπορεί να έχει μέσα από την αρμόδια υπηρεσία η οποία προφανώς, κύριε Πρόεδρε, θέλει να λειτουργήσει δείχνοντας ότι είναι
όσο γίνεται καλύτερη, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που απουσιάζει, ιδιαίτερα από αυτή την κυβερνητική περίοδο, είναι το παιδαγωγικό μήνυμα προς την κοινωνία. Ζητάμε από τους πολίτες
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να υποστούν θυσίες, ζητάμε από τους πολίτες να επιδείξουν συνέπεια όταν η ίδια η πολιτική εξουσία από τη δική της πλευρά
δεν είναι ούτε συνεπής αλλά ούτε λειτουργεί παιδαγωγικά κατά
δεύτερο λόγο.
Όλα τα ερωτήματα –για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνουθα μπορούσαν να εστιαστούν σε ένα και μόνο συγκεκριμένο ερώτημα. Θέλω να μου απαντήσετε –και το λέω για να μην πλατειάζω
και επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα- πότε συγκεκριμένα προτίθεται ο ΟΠΑΔ να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τους συμβεβλημένους γιατρούς. Η θέση σας αυτή τη στιγμή σε ένα
κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι να μου πείτε συγκεκριμένα με
χρόνο πότε επιτέλους ο ΟΠΑΔ θα εξοφλήσει τουλάχιστον το
2010. Για να μην μπούμε στο 2011 του οποίου διανύουμε το δεύτερο εξάμηνο. Εδώ σας ερωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και περιμένω συγκεκριμένη απάντηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Τσιάρα.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κουτσούκος για να δευτερολογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο αλλά όταν καλείτε το πολιτικό σύστημα να είναι συνεπές, πρέπει να βάλετε και
την άλλη διάσταση, ότι για να είναι συνεπές το πολιτικό σύστημα
απέναντι στους πολίτες και να τους διαπαιδαγωγεί, δεν μπορεί
να παράγει ελλείμματα. Είναι δυνατόν να παράγεις ελλείμματα
και από την άλλη μεριά να μπορείς να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις; Αυτό δεν γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Φταίει ο γιατρός γι’ αυτό το
πράγμα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ο γιατρός δεν φταίει, κύριε συνάδελφε, αλλά
δυστυχώς παραλάβαμε ένα σύστημα το οποίο παράγει ελλείμματα δημοσιονομικά, ελλείμματα στο χώρο της υγείας. Ο ΟΠΑΔ
όπως γνωρίζετε τα προηγούμενα χρόνια είχε συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες και οι χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό ήταν πολύ λιγότερες. Τώρα που έχει γίνει
ασφαλιστικό ταμείο, είναι φανερό ότι πρέπει οι εισροές του που
είναι οι εισφορές των εργαζομένων, να ισοσκελιστούν. Επαναλαμβάνω ότι μέσω του ΕΟΠΥ αλλά και των υπόλοιπων ελέγχων
γίνεται τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι το ένα εκ του γενικού
που θέσατε.
Είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω όποιες απαντήσεις μπορώ
και θέλω να σας πω ότι σωστά επισημάνατε για την αλλαγή του
τρόπου πληρωμής. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιδικήσουμε
στην κοινοβουλευτική διαδικασία του ελέγχου, αλλά πρέπει να
αναγνωρίσετε κάτι το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε
σωστά. Το κράτος ευθύνεται που είχε το διπλό έλεγχο –υπηρεσία
και εντελλόμενα- και κάνει αλλαγή και δίνει τη δυνατότητα όπως
και αλλού να καταβάλλεται το 90% με την προσκόμιση των λογαριασμών. Αυτό θα συντομεύσει. Γι’ αυτό πληρώθηκε ο Φλεβάρης και ο Γενάρης.
Οι χρηματοδοτικές ροές από εδώ και πέρα είναι εξασφαλισμένες, ώστε να μην έχουμε πρόσθετες καθυστερήσεις. Σας είπα ότι
ανέλαβε με νόμο να εξοφλήσει ο ΕΟΠΥ τις παλιές οφειλές. Ήδη
η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ζητήσει χρηματοδότηση επτακοσίων εκατομμυρίων, την οποία αναμένουμε για
να τρέξουν και οι υπόλοιπες πληρωμές. Θέλω να σας πω ότι με
το καινούργιο σύστημα πληρώθηκαν περίπου εκατό εκατομμύρια
και χτες υπήρξε και νέα εκροή προς τις περιφερειακές υπηρεσίες. Γι’ αυτό σας είπα ότι το πρώτο εξάμηνο του 2010 πλέον έχει
εξοφληθεί, παραμένει η εκκρεμότητα του δευτέρου εξαμήνου σας το λέω και μπορείτε να το ελέγξετε, εδώ είμαστε- και θα τρέχουν κανονικά οι ροές για το 2010.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω και να μην καταχρώμαι το
χρόνο, η απάντηση τον κύριο συνάδελφο είναι ότι βελτιώνεται
σημαντικά ο χρόνος των καθυστερήσεων και ελπίζουμε ότι με το
καινούργιο σύστημα από εδώ και πέρα δεν θα δημιουργούνται
καθυστερήσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.

14963

Κουτσούκο.
Θα συζητηθεί η τρίτη με αριθμό 1150/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πληρωμή των
δεδουλευμένων των εργαζομένων στο εργοτάξιο Αμβρακίας Ακτίου.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ μέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Ο ερωτών συνάδελφος Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης έχει
το λόγο για να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε στην
επικαιρότητα παρόμοια προβλήματα σαν και αυτά που αντιμετωπίζουν οι διακόσιοι και πλέον εργαζόμενοι στα εργοτάξια του υπό
κατασκευή οδικού άξονα Αμβρακία – Άκτιο. Η κοινοπραξία
«ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» και «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» έχουν απλήρωτους τους διακόσιους δέκα εργαζόμενους περίπου πέντε μήνες, αποδίδοντας βέβαια την καθυστέρηση αυτή στην εκταμίευση πόρων από το Δ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, παρ’ ότι ισχυρίζονται, ότι υποβάλλουν έγκαιρα και τακτικά τα δικαιολογητικά πληρωμής στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Από τη μεριά του το Υπουργείο με τον αρμόδιο υπεύθυνο για
τις πληρωμές που στην ερώτηση αναφέρεται και το όνομά του διαβεβαίωσε τα δύο εργατικά κέντρα που επισκέφθηκαν τα εργοτάξια, το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας και το Εργατικό Κέντρο
Αγρινίου - τα δύο εργοτάξια είναι στην ευθύνη του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας και τα υπόλοιπα δύο στο Εργατικό Κέντρο του
Αγρινίου- ότι έχουν αποδοθεί όλα τα χρήματα. Τώρα, ποιος λέει
αλήθεια και ποιος ψέματα... Βέβαια, αυτό λίγο ενδιαφέρει τους
εργαζόμενους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι συγκεκριμένοι
εργαζόμενοι εμπαίζονται από την εργοδοσία και με τις πλάτες
της Κυβέρνησης. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Μέχρι που έφτασαν στο σημείο αρκετοί από αυτούς να μην
μπορούν να πάνε για δουλειά, να μην μπορούν να πληρώσουν τα
έξοδα κίνησης, δηλαδή βενζίνες και τα άλλα.
Βέβαια, θα αναφερθώ και στη δευτερολογία μου για την παντελή έλλειψη μέτρων ασφάλειας που είχαν σαν αποτέλεσμα από
αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας να έχουμε ένα νεκρό
εργάτη, να έχουμε έναν πατέρα πέντε παιδιών που έκανε το τελευταίο του μεροκάματο πριν λίγο καιρό. Επίσης, έχουμε εντατικοποίηση της δουλειάς. Μιλάμε και δέκα και έντεκα ώρες
εργασίας με την άδεια βέβαια και τις ευλογίες της Κυβέρνησης.
Ακόμα και το διάλειμμα για φαγητό, κύριε Υφυπουργέ, δουλεύεται από τους εργαζόμενους.
Ζητάμε, κύριε Υφυπουργέ, άμεσα, τώρα να καταβληθούν όλα
τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους που δουλεύουν στα συγκεκριμένα εργοτάξια. Ζητάμε να παρθούν μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Επίσης, ζητάμε να
διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου εργάτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος να λάβει το λόγο, προκειμένου να
απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, είμαστε από την ευρύτερη περιφέρεια της δυτικής Ελλάδος και οι δύο και γνωρίζουμε
πάρα πολύ καλά την υστέρηση της περιοχής σε έργα υποδομών
και ιδίως σε οδικούς άξονες.
Μάλιστα, πηγαίνοντας στις εκλογικές μας περιφέρειες διαβαίνουμε το δρόμο Κόρινθος-Πάτρα, που τον εγκατέλειψε η κοινοπραξία, ζούμε και τον εκβιασμό των τραπεζών και ευχόμαστε
κάθε φορά που ξεκινάμε να πάμε στο δρόμο μας ακέραιοι.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό το κομμάτι του δρόμου από
την Αμβρακία ως το Άκτιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο
υποδομής, είναι ένα τμήμα της Ιόνιας Οδού, που αντιμετωπίζει

14964

και αυτή τα ίδια προβλήματα. Θέλω να σας πω όμως ότι με βάση
την ενημέρωση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, αυτό το έργο έχει εξασφαλισμένη
τη χρηματοδότηση, διότι η χρηματοδότησή του είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι 338 εκατομμύρια, είναι τέσσερις εργολαβίες και δεν υπάρχει κανένα μα κανένα
θέμα χρηματικών ροών. Οι εταιρείες, αν το ισχυρίζονται, το ισχυρίζονται για άλλοθι. Έχουν εξοφληθεί κανονικά όλοι οι λογαριασμοί που έχουν προσκομιστεί. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί
λογαριασμοί που έχουν ελλιπή στοιχεία και δεν μπορεί κανένας
αρμόδιος και πολύ περισσότερο η επιβλέπουσα Υπηρεσία, να
τους εξοφλήσει, εάν λείπουν ορισμένα στοιχεία που απαιτούνται.
Άρα όταν προσκομιστούν και αυτά, θα εξοφληθούν οι εταιρείες.
Το Υπουργείο τώρα, μέσω του ΣΕΠΕ, έχει κάνει ελέγχους και
έχει διαπιστώσει πράγματι καθυστερήσεις πληρωμών. Μέσα από
τη μεσολαβητική διαδικασία κατάφερε να εξασφαλίσει την πληρωμή μέχρι τον Απρίλιο, προσκομίστηκαν και οι καταστάσεις, για
δε τις υποχρεώσεις των εταιρειών απέναντι στους εργαζόμενους
για το Μάιο, έχει κινηθεί η διαδικασία της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. Αυτός είναι ο ρόλος του Υπουργείου. Μέσω
αυτής της μεθόδου πιστεύουμε ότι θα πιέσουμε τις εταιρείες να
είναι συνεπείς.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι η αρμοδία υπηρεσία έχει κάνει
πάρα πολλούς ελέγχους, θα έλεγα συστηματικούς, σε ό,τι
αφορά την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Έχει
κάνει εννέα ελέγχους μέχρι σήμερα, έχουν επιβληθεί και πρόστιμα και για τη μη τήρηση κανόνων και για τη μη ύπαρξη γιατρού εργασίας στην «Ιόνιο Α.Ε.» και στην «ΑΓΕΚ
Κατασκευαστική» αντίστοιχα. Άρα, παρακολουθείται και απ’
αυτήν την άποψη το ζήτημα της τήρησης των συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας.
Βέβαια, όπως είπατε, είχαμε ένα θλιβερό γεγονός. Ένας εργάτης πλήρωσε με τη ζωή του την προσπάθειά του να εξασφαλίσει το κομμάτι του ψωμιού που έπρεπε να δώσει στην
οικογένειά του και στα παιδιά του. Εκφράσαμε και επίσημα τα
συλλυπητήριά μας στους οικείους, τα εκφράζω και από το Βήμα
της Βουλής.
Πρέπει να σας πω ότι το ΣΕΠΕ έχει κάνει τη διοικητική του
έρευνα και έχει στείλει το πόρισμα στο αντίστοιχο Αστυνομικό
Τμήμα για να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές που θα ασκήσουν
τη δίωξη. Ο άτυχος εργάτης ήταν σε υπερεργασία εκείνη την
ώρα που έγινε το ατύχημα και με βάση την ενημέρωση που έχω
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προφανώς το ατύχημα οφείλεται
σε μη ορθή εργασιακή πρακτική, όπως λένε, με βάση τα δεδομένα που έχουν εξεταστεί.
Είναι βέβαιο και θέλω να συμφωνήσω μαζί σας, ότι η κόπωση
–και να τηρούνται οι τυπικοί κανόνες- οδηγεί σε λάθη που μπορεί
καμία φορά να είναι και θανατηφόρα ατυχήματα. Όμως, πρέπει
να σας πω, ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένη ως πολιτεία και ως
Υπουργείο που το εκπροσωπώ, να ελέγχουμε την εφαρμογή των
νόμων. Με βάση τα τυπικά, δεν είχαμε παράβαση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας και δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα σε παράνομη εργασία ο εργαζόμενος.
Ελπίζω και πιστεύω ότι εκείνοι που έχουν αναλάβει τον έλεγχο,
θα αποδώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, διότι όταν χάνεται
μία ανθρώπινη ζωή προφανώς κάποιος φταίει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Κουτσούκο.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης να λάβει το λόγο για
δευτερολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, εσείς σταματάτε
στο Ρίο, σ’ αυτόν το δρόμο καρμανιόλα. Εμείς, βέβαια, συνεχίζουμε έναν Γολγοθά για να φθάσουμε μέχρι τη Λευκάδα, την
Πρέβεζα και γενικότερα όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτή είναι
η πραγματικότητα, σε ένα δρόμο που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα
δεν υπάρχει καμμία βελτίωση.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι γεγονός ότι η
μεγαλοεργοδοσία, οι μεγαλοκατασκευαστές, σε κάθε τόπο δουλειάς, με πρόσχημα την οικονομική, την καπιταλιστική κρίση, πατάνε πάνω στην ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση που άφησε
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πίσω η πολιτική των Κυβερνήσεων, εδώ και χρόνια τώρα.
Αξιοποιούν, κύριε Υφυπουργέ, το νομικό οπλοστάσιο που τους
προσφέρατε και καταπατούν κάθε εργασιακό δικαίωμα. Το ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο στα συγκεκριμένα εργοτάξια, αλλά παντού βασιλεύει η μαύρη εργασία και η απλήρωτη υπερωριακή
απασχόληση. Δεν υπάρχει καμμία προστασία στους χώρους δουλειάς. Σ’ ό,τι αφορά το πόρισμα, εμείς έχουμε πολλές αμφιβολίες
κατά πόσο ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι πολυτέλεια. Ομολογήσατε ότι το ατύχημα έγινε σε υπερωριακή απασχόληση. Και όταν
οι συγκεκριμένες ειδικότητες δουλεύουν δώδεκα ώρες, φυσικό
είναι να επέρχεται και η σωματική κόπωση και ενδεχομένως να
υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις.
Προωθείτε την ταξική συνεργασία, βάζετε δηλαδή, με λίγα
λόγια, το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι στην ημερήσια διάταξη και όποιος τολμήσει, πραγματικά, να καταγγείλει τέτοια ζητήματα, απολύεται κατευθείαν. Πού
να τα καταγγείλει άλλωστε; Στις επιθεωρήσεις εργασίας; Εμείς
το έχουμε πει και άλλες φορές και το λέμε και σήμερα. Σε πολλές
περιπτώσεις, αυτές είναι επιθεωρήσεις της εργοδοσίας.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν συνθήκες Μεσαίωνα.
Υπάρχει τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και αφήστε τα
περί δημοκρατίας. Αυτή κλείνεται έξω από τους τοίχους των εργοταξίων και των εργοστασίων. Η τρομοκρατία σπάει κόκαλα.
Δεν υπάρχει εργοτάξιο σ’ όλη τη χώρα στο οποίο να μην επικρατούν παράνομες συνθήκες εργασίας. Δεν τηρούνται και δεν
υπογράφονται πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Έχουν
επικρατήσει οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Είναι αυτά τα δώρα
που κάνατε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγαλοκατασκευαστές, που πατάνε, όπως ανέφερα, πάνω στην ανεργία, η οποία
και στη δική μας περιοχή και στη δική σας, το Νομό Ηλείας και
γενικότερα στη δυτική Ελλάδα έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις.
Εκβιάζονται οι εργάτες, κύριε Υφυπουργέ, να υπογράφουν
αυτές τις επιχειρησιακές συμβάσεις, που είναι πραγματικά συμβάσεις εξαθλίωσης. Κατεδαφίζονται τα εργασιακά δικαιώματα
και οι κατακτήσεις που κερδήθηκαν μετά από αγώνες ολόκληρων
δεκαετιών.
Μεταφέρετε τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών. Κάνετε πιο φθηνή
την εργατική δύναμη, για να βγει πραγματικά αλώβητο το μεγάλο
κεφάλαιο από αυτή την κρίση, να συνεχίσει απρόσκοπτα το κεφάλαιο και μετά την κρίση την κερδοφορία του, με μεροκάματα
και μισθούς πείνας.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους εργαζόμενους
να βάλουν φρένο με τον αγώνα τους στην πολιτική που ασκείται
και η οποία μετατρέπει την ανθρώπινη ζωή από ύψιστο αγαθό σε
αναλώσιμο είδος, για την αύξηση των κερδών των λίγων.
Ο μόνος δρόμος, κατά τη γνώμη μας -και αυτό καλούμε να κάνουν και οι εργαζόμενοι της περιοχής, για να αντιστραφεί αυτή
η πορεία- είναι να συνεχίσουν τον αγώνα, να οργανωθούν στο
ταξικό κίνημα, να παλέψουν πραγματικά για συνθήκες ανθρώπινης εργασίας. Ο μόνος δρόμος είναι η αντεπίθεση, η δημιουργία
του λαϊκού μετώπου για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, γιατί πραγματικά αυτό είναι η εξουσία που επικρατεί
στους χώρους δουλειάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Μωραΐτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκος για να δευτερολογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, κύριε συνάδελφε, ότι πάρα πολλές φορές και
ιδιαίτερα τώρα τελευταία, οι κατασκευαστικές εταιρείες χρησιμοποιούν όποια μέσα διαθέτουν για να εκβιάσουν καταστάσεις.
Με την ευκαιρία που μου δίνεται από την ερώτηση, θέλω να
στείλω ένα μήνυμα, πως σε ό,τι μας αφορά οι έλεγχοι θα είναι
πάρα πολύ αυστηροί. Δεν μπορεί, ως πολιτεία, να δεχόμαστε
από τη μία μεριά τον εκβιασμό του τύπου «παρατάμε τα έργα»
και από την άλλη να υπάρχει πλήρης εργασιακή ασυδοσία.
Σας είπα ότι ήδη έχουν γίνει έλεγχοι κι έχουν επιβληθεί κυρώ-
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σεις για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή για χειριστές χωρίς άδεια, μη ύπαρξη γιατρού εργασίας κ.λπ., και ότι οι
έλεγχοι θα είναι εντατικοί.
Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
είναι σώμα επιθεώρησης της εργοδοσίας. Οφείλουμε να κάνουμε
σωστά τη δουλειά μας -και καλά κάνετε και κάνετε αυτό τον
έλεγχο κι εσείς από τη μεριά σας- κι εμείς ως Κυβέρνηση και να
ενεργοποιήσουμε το σύστημα των συμμετοχών σε επίπεδο περιφέρειας, με τα συμβούλια κοινωνικού ελέγχου, για να μπουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι φορείς της κοινωνίας στη διαδικασία
ελέγχου του προγραμματισμού και της αποδοτικότητας αυτού
του σώματος.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας προσπάθειες
για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι μέσω του ΣΕΠΕ -που έχουν
εξαντληθεί κι έχουν ένα αποτέλεσμα και όπου δεν υπήρξε αποτέλεσμα, κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες- πρέπει να σας πω
ότι το Υπουργείο Υποδομών με έχει ενημερώσει ότι μπορούν οι
εργαζόμενοι με πρωτοβουλία τους –το λέω μιας και μας ακούνενα κινήσουν τη διαδικασία του ν. 3669, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουν στην εποπτεύουσα αρχή του έργου, η
οποία θα καλέσει εντός δεκαπενθημέρου την εργοδοσία να καταβάλει τα δεδουλευμένα. Αλλιώς μπορεί να τα καταβάλει η ίδια
παρακρατώντας τα από τους εξοφλητικούς λογαριασμούς. Είναι
μια διαδικασία που ενδεχομένως δεν έχει ενεργοποιηθεί, αλλά
μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ως πρόσθετη.
Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι οι υπηρεσίες, σε σχέση με τη διάγνωση των αιτίων που οδήγησαν στο θάνατο του άτυχου εργάτη,
έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Επίσης, πιστεύω ότι και η προανακριτική αρχή, το Αστυνομικό Τμήμα της Βόνιτσας, και ο εισαγγελέας θα οδηγήσουν την υπόθεση με τον τρόπο που πρέπει
να την οδηγήσουν.
Εμείς πάντως από την πλευρά μας διοικητικά έχουμε εξαντλήσει τη δυνατότητα που είχαμε, επιβάλλοντας τα σχετικά πρόστιμα στην εργοδότρια εταιρεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό κ. Κουτσούκο.
Θα συζητηθεί τώρα η πέμπτη με αριθμό 1152/1-8-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τη
θέση του Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
από τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Interlingua».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση εκ μέρους της Κυβερνήσεως θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης,
προκειμένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι πρόκειται για μία υπόθεση που μπορεί να φαίνεται μικρή όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων τους οποίους αφορά, όμως παράλληλα είναι και ενδεικτική.
Εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από
τη βάναυση και προκλητική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του ομίλου «Interlingua», ο οποίος έχει να καταβάλει μισθούς από το καλοκαίρι του 2010, όταν πουλήθηκε από
τον ιδρυτή της και απέκτησε καινούργιο πρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου και ιδιοκτήτη, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο
του 2010, δηλαδή εδώ και έντεκα μήνες. Στους δώδεκα πάμε
τώρα. Εκτός από τους μισθούς, η εταιρεία δεν έχει καταβάλει
ούτε το δώρο Χριστουγέννων του 2010 ούτε το δώρο του Πάσχα
του 2011.
Οι εργαζόμενοι είναι σ’ ένα καθεστώς ομηρείας, παρά τις συνεχείς υποσχέσεις της εταιρείας ότι θα λυθεί το θέμα. Υπάρχουν
καθηγητές οι οποίοι προέβησαν σε επίσχεση εργασίας τον Απρίλιο του 2011 και δεν είναι προς τιμήν του γενικού συστήματος
το ότι αυτοί πιέζονται, απειλούνται και βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου, όπως λέμε, είναι και δαρμένοι και αδικαίωτοι.
Η τελευταία υπόσχεση που έδωσε η επιχείρηση δεν υλοποιήθηκε. Διότι είχε υποσχεθεί να δώσει τα δεδουλευμένα σε δύο δόσεις: Η πρώτη ήταν στις 20/6/2011 και η δεύτερη στις 20/7/2011.
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Θα σας πω ακόμη ότι η εταιρεία «Interlingua» δεν πληρώνει, ενώ
εισπράττει, δηλαδή λειτουργεί. Δεν είναι ότι έχει κλείσει και γι’
αυτό δεν πληρώνει.
Από την άλλη πλευρά μπορεί να της αρθεί η άδεια ιδρύσεως
και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η δική σας Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να γίνει και η πραγματοποίηση
αυτής της απειλής και μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά άλλα,
τα οποία θα μπορούσατε να είχατε κάνει και μπορείτε ακόμα να
κάνετε.
Θα σας πω ότι η εταιρεία αυτή διατείνεται ότι της χρωστά το
Υπουργείο Εργασίας 200.000 ευρώ από επιχορηγήσεις για διάφορα προγράμματα κατάρτισης και ότι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έχουν φθάσει στα όρια της οικονομικής
εξαθλίωσης. Επαναλαμβάνω ότι είναι ενδεικτική η υπόθεση αυτή.
Όμως, δείξτε και εσείς ενδεικτικά τι μπορείτε να κάνετε και πώς
μπορείτε να παρέμβετε θετικά.
Γι’ αυτό ρωτάμε ποια μέτρα θα λάβετε, ώστε η «Interlingua» να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και στους εργαζόμενους και
στα ασφαλιστικά ταμεία και τι προτίθεστε να κάνετε –ποια μέτρα
θα πάρετε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας- για να συμμορφωθεί η «Interlingua» προς τη νομοθεσία ή –σε αντίθετη περίπτωση- αν επιτέλους προβείτε σε μέτρα, όπως η άρση της
άδειας λειτουργίας της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος να λάβει το λόγο, προκειμένου να
απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πράγματι, μπορεί η υπόθεση να είναι ενδεικτική, όπως λέτε, γιατί έχει πέσει στην αντίληψή μου –την
προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια τριμερή μεταξύ του σωματείου των καθηγητών στα φροντιστήρια και ενός άλλου εργοδότη
που είχε απλήρωτους καθηγητές- ότι το φαινόμενο μάλλον έχει
ευρύτερη διάσταση από αυτό που επισημαίνετε και πρέπει να
σας πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τριμερούς, πάλι, ο εργοδότης υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει τα δεδουλευμένα, όπως γίνεται συνήθως. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε.
Θέλω να ξεκινήσω την απάντησή μου από το τελευταίο.
Έψαξα, για να έλθω να σας απαντήσω, τις υπηρεσίες μας και την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Πόρων και τον
ΟΑΕΔ και δεν βρήκα να χρωστάει το Υπουργείο 200.000 ευρώ,
όπως ισχυρίζεται η εταιρεία. Υπήρξε μόνο ένα παλιό πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης του 2008, η αξία του οποίου ήταν
500 ευρώ και κάτι, για το οποίο η εταιρεία δεν προσκόμισε έγγραφα και δεν έχει πληρωθεί. Άρα αυτός ο ισχυρισμός –με βάση
την ενημέρωση που μου έκαναν οι υπηρεσίες- δεν υφίσταται.
Η εταιρεία πράγματι είναι καταγεγραμμένη στο ΙΚΑ, στο τοπικό
κατάστημα της Ομόνοιας. Έχει μια οφειλή περίπου 60.000 ευρώ
από εισφορές, την οποία –με βάση τις διατάξεις του τελευταίου
νόμου- έχει ρυθμίσει προσωρινά και βεβαίως από τον έλεγχο που
έκανε το ΣΕΠΕ, το τμήμα κοινωνικής επιθεώρησης του ανατολικού τομέα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οφειλές σε εργαζόμενους και μάλιστα έχει κάνει δυο συμβιβαστικές διαδικασίες.
Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύθηκαν ότι θα πληρώσουν. Δεν
έχουν πληρώσει ένα μέρος αυτών των υποχρεώσεων και αναγκάστηκε το ΣΕΠΕ να κάνει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα,
με βάση τις κείμενες διατάξεις. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταφεύγοντας στο τελευταίο μέσο που είναι η μηνυτήρια αναφορά κατά της εργοδοσίας.
Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι πρέπει να κινηθεί και το
Υπουργείο Παιδείας γιατί δεν μπορεί αυτοί που έχουν τα φροντιστήρια κάθε μορφής να χρωστούν και να παρανομούν.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι θα κοινοποιήσω το πόρισμα των
ελέγχων στο Υπουργείο Παιδείας, για να ασκηθούν τα δέοντα και
θα παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης, μια και είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου, προφανώς της ίδιας Κυβέρνησης
–όπως είπατε- αλλά δεν έχω τη δυνατότητα της άμεσης εποπτείας. Σας διαβεβαιώνω και πάλι ότι θα το κοινοποιήσω και θα
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το παρακολουθήσω σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπουργό
κ. Χριστοφιλοπούλου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Γιάννη Κουτσούκο.
Παρακαλείται ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης να λάβει το λόγο για
δευτερολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγματι, όπως είπε
ο κύριος Υπουργός, είναι ένα θέμα που είναι ενδεικτικό, διότι
ολοένα και λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις. Ήδη είχε κάποιες
διαστάσεις και τώρα με την κρίση –αλλά θα πω και με το ότι ελαστικοποιείται περαιτέρω το εργασιακό περιβάλλον- αυτό γίνεται
χειρότερο.
Θα σας πω. Πολιτικό είναι αυτό που θα σας πω. Αυτό που προωθείτε τώρα με την κοινωφελή εργασία και με τα 625 ευρώ για
πέντε μήνες, το οποίο θα γίνεται μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων είτε μέσω των μονάδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
είναι αυτό που θα δώσει χαρά στον εργοδότη, να πάει δηλαδή
με αυτόν τον τρόπο να λύσει δικά του προβλήματα, αλλά που θα
έχουν μεγάλη επίπτωση στον τομέα της εργασίας και στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό επιτρέπει να γίνονται όλα αυτά.
Και τώρα θα μου πείτε ότι αφού εγώ δέχομαι πως επιτρέπεται
από το εργασιακό περιβάλλον που εσείς -και όχι μόνο εσείς βέβαια- έχετε διαμορφώσει, τότε πώς θα παρέμβουμε; Εδώ πρέπει
να αποδείξετε τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση ότι είστε
αποτελεσματικοί. Ενώ δέχεστε ότι αυτά τα πράγματα που σας
καταγγέλλω είναι αληθή –στην ουσία τα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, εγώ απλώς τα μεταφέρω- δεν μπορεί να τα παραδέχεσθε και μετά να λέτε ότι δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε, είτε
εσείς ως Υπουργείο Εργασίας είτε σε συνέργεια με το Υπουργείο
Παιδείας είτε, εν πάση περιπτώσει, ως Κυβέρνηση. Εγώ θα το
θέσω ευρύτερα πολιτικά.
Όταν, λοιπόν, ομολογείτε ότι δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, ομολογείτε μεγάλα πράγματα. Ομολογείτε, δηλαδή, αυτό
που σας καταγγέλλουμε, ότι σκόπιμα δημιουργείτε αυτό το περιβάλλον εργασίας. Είναι ταξική αυτή η κατεύθυνση που δίνετε.
Είναι δηλαδή υπέρ κάποιων, των λίγων και είναι εναντίον των πολλών, όπως πραγματικά δεν οφείλετε να κάνετε.
Εγώ θα σας καταθέσω συγκεκριμένα έγγραφα που δείχνουν
τι έχει γίνει. Και θα σας πω για άλλη μια προσπάθεια που είναι
από πριν σε εξέλιξη αλλά τώρα επιτείνεται. Έχουμε δηλαδή από
την πλευρά της εργοδοσίας συγκεκριμένες ενέργειες, όπου
φτιάχνοντας εργοδοτικά σωματεία, φτιάχνει μετά και συλλογικές
συμβάσεις, τις λεγόμενες «κίτρινες συμβάσεις», οι οποίες δεν
είναι και αυτές εξαιρέσεις αλλά τείνουν να γίνουν πραγματικά ο
κανόνας. Αυτές οι εργαζόμενοι τις χαρακτηρίζουν «μαϊμού», προσβάλλοντας και το ζώο γιατί πραγματικά είναι πολύ χειρότερες.
Είναι αντι-ανθρώπινες, κυριολεκτικά ενάντια στη ζωή.
Θα σας πω ότι καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις, φαλκιδεύοντάς τις, κάνοντας ελαστικές μορφές απασχόλησης, όπως
αυτή που προωθείτε τώρα τελευταία ως Κυβέρνηση, με τις μειώσεις μισθών, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις απλήρωτες υπερωρίες, δημιουργείτε όλα αυτά ως παρεπόμενα.
Θέλω να σας πω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο ιστορικό
σωματείο «Ο ΒΥΡΩΝΑΣ» για τους εργαζόμενους στις ξένες
γλώσσες και δείτε ότι ό,τι λέει και ό,τι καταγγέλλει, μέχρι και ονόματα μεγαλοδικηγόρων που μάλιστα κάποιοι πρόσκεινται στο
χώρο σας και καταγγέλλονται ως εργολαβικά αναλαμβάνοντες
τέτοιες υποθέσεις. Δείτε το και αυτό.
Εγώ, λοιπόν, θα σας καταθέσω συγκεκριμένα έξι έγγραφα.
Ένα είναι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, το δεύτερο είναι ο αναγκαστικός νόμος που λέει πώς μπορείτε να παρέμβετε, περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας, το άλλο είναι από
τον ΟΜΕΔ, από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το
άλλο είναι για την επίσχεση εργασίας που έκανε και τι αποτέλεσμα είχε, το δελτίο της εργατικής διαφοράς το οποίο είναι πολύ
ενδεικτικό, ένα υπόμνημα που έχει τεθεί ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας που αποδεικνύει και αυτό αρκετά πράγματα, αλλά
και την αγωγή των εργαζομένων. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Θέλω τελειώνοντας να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να
δώσετε μια λύση. Αυτό που λέτε ότι αναγνωρίζετε ή αυτό που
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λέτε ότι θα συνεργαστείτε με το άλλο Υπουργείο, τι αποτέλεσμα
θα έχει; Ίσον με μηδέν; Ίσον με τίποτα και θα το αφήσουμε αυτό
να εξελίσσεται;
Δείξτε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δείξτε ότι το κλίμα μπορεί να
υπάρχει, οι δυνατότητες που δίνετε εσείς μέσω των νόμων μπορεί να υφίστανται, αλλά υπάρχει έστω και μια κεραία ευαισθησίας, που μπορεί να είναι και αποτελεσματική.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ.
Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε,
μια και ο αγαπητός συνάδελφος έκανε μια γενικότερη αναφορά,
να αφιερώσω ελάχιστα από το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου
να απαντήσω σε μια κριτική -που την είδα και επίσημα, κύριε συνάδελφε και την επαναλάβατε και εσείς- που αφορά το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, το οποίο ορισμένοι το
ταυτίζουν με τα καταδικασμένα από όλους μας προγράμματα
«STAGE» που οδήγησαν χιλιάδες εργαζόμενους στην εργασιακή
ομηρία και τη γνωστή στάση του κόμματος που τα δημιούργησε
εδώ στη Βουλή.
Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας δεν έχει καμμία
σχέση, διότι, πρώτον, η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ και
υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Άρα κανένας από μας, είτε είναι
Βουλευτής είτε είναι Υπουργός είτε είναι δήμαρχος, δεν μπορεί
να κοροϊδέψει κανέναν άνεργο ότι κατόπιν ενεργειών του θα
απασχοληθεί αυτό το διάστημα.
Δεύτερον, θα είναι ασφαλισμένοι και, τρίτον, θα είναι συγκεκριμένων ειδικοτήτων με βάση το έργο που θα προτείνει η μη
κερδοσκοπική οργάνωση με το συμπράττοντα φορέα που θα
είναι δήμος ή ένα άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν
πρόκειται, δηλαδή, να αξιοποιήσει αυτό το πρόγραμμα ένας εργοδότης του ιδιωτικού τομέα που θέλει να εκτελέσει ένα έργο.
Οφείλω να την κάνω αυτήν τη διευκρίνιση, διότι δικαιολογημένα
είμαστε καχύποπτοι όταν ακούμε τέτοια προγράμματα διαφόρων
ειδών που έχουν να κάνουν είτε με την επαγγελματική κατάρτιση,
είτε με την απασχόληση των ανέργων και δίνουν τη δυνατότητα
να εκμεταλλευτούν και τους ανέργους και τους διαθέσιμους πόρους και τελικά να μην πάνε στοχευμένα στους ίδιους τους ανέργους.
Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ρήτρες είναι πάρα
πολύ οριοθετημένες σε σχέση με το στόχο να υπάρξει έργο, να
υπάρχουν εργαζόμενοι που θα πληρωθούν, που θα είναι ασφαλισμένοι και δεν θα μπορεί να τους εκμεταλλευτεί κανένας.
Θα αναφερθώ τώρα στο συγκεκριμένο θέμα της ερώτησής
σας. Εγώ θα αξιοποιήσω, κύριε συνάδελφε, τα έγγραφα που είπατε νωρίτερα ότι θα καταθέσετε. Σε ό,τι αφορά τα σωματεία
των εργαζομένων στα φροντιστήρια, την Ομοσπονδία, την
ΟΙΕΛΕ, πρέπει να σας πω ότι οι πόρτες του Υπουργείου είναι
ανοιχτές, είτε πρόκειται για μία διμερή συνάντηση, είτε για μία
τριμερή, την οποία υλοποιούμε με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Από εκεί και πέρα, προφανώς είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στις αιχμές σας, διότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπει απλήρωτους, αδήλωτους και
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα εξαντλούμε τη δυνατότητα
που έχουμε με βάση το νομικό οπλοστάσιο. Σας είπα νωρίτερα
ότι ήδη έχει ασκηθεί μήνυση. Άρα, από την πλευρά μας έχουμε
εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτουμε.
Από εκεί και πέρα, είναι βέβαιο ότι εφόσον η νομοθεσία του
Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την άρση της αδειοδότησης των
συγκεκριμένων μονάδων –γιατί υπάρχουν και μεγάλα φροντιστήρια, αλλά και μικρά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε
ταξική ανάλυση σ’ αυτήν την υπόθεση- τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε τα πορίσματα και να παρακολουθούμε την εξέλιξη.
Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα απέναντί σας και υπάρχει ο κοινο-
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βουλευτικός έλεγχος που μπορείτε να ασκήσετε και σε μένα και
στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να μας ελέγξετε αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, γιατί θέλω να συμφωνήσω μαζί σας
ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες –και είμαστε σε δύσκολες συνθήκες- υπάρχει η δυνατότητα να υποστηρίζουμε τα
συμφέροντα των εργαζομένων, εξαντλώντας το νομικό οπλοστάσιο και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο
συνάδελφος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ κ. Θωμάς
Ρομπόπουλος ζητεί άδεια απουσίας του από τις εργασίες της
Βουλής λόγω μετάβασής του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Ευτύχιε Δαμιανάκη, θα διακόψουμε τώρα για πέντε
λεπτά, διότι η κυρία Υπουργός βρίσκεται καθ’ οδόν προκειμένου
να απαντήσει στην ερώτησή σας και καταφθάνει σε πέντε λεπτά.
Ευχαριστώ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ήρθε εμπροθέσμως η
κυρία Υπουργός παρά τις δυσκολίες.
Θα συζητηθεί τώρα είναι η πρώτη με αριθμό 1146/1-8-2011
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ευτύχιου Δαμιανάκη προς την
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Βάμου Χανίων.
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ μέρους της Κυβέρνησης θα απαντήσει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, κ. Φωτεινή Γεννηματά.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ευτύχιος Δαμιανάκης
να λάβει το λόγο προκειμένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Δαμιανάκη.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κατ’ αρχάς ξέρω ότι σας ταλαιπωρώ και ξέρω
ότι υποστήκατε ταλαιπωρία, όμως θεωρώ το θέμα εξαιρετικά σημαντικό.
Όπως ξέρετε, στις 23-6-2010 είχα υποβάλει μία επίκαιρη ερώτηση σε σχέση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βάμου, του Δήμου Αποκορώνου.
Στην τότε ερώτησή μου, κατόπιν συνεννοήσεώς μου μαζί σας,
μου είπατε ότι κοιτάτε το θέμα και μου ζητήσατε να μη συζητηθεί.
Πήρα την απάντησή σας και θέλω να σας διαβεβαιώσω -παρά τη
μεγάλη εκτίμηση που ξέρετε ότι έχω στο πρόσωπό σας και ως
Υπουργού- ότι δεν με ικανοποιεί και θέλω να ξέρετε επίσης ότι
δεν ικανοποιεί το σύνολο της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
Θα σας εξηγήσω αμέσως τους λόγους.
Αναφέρετε στην απάντησή σας επί λέξει: «Στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και εφόσον οι εκεί δήμοι το επιθυμούν και
καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, με τη συνεργασία τοπικών
διευθύνσεων εκπαίδευσης υπευθύνων, δύνανται να υλοποιούνται
εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και επιμορφωτικά, σχετικά σεμινάρια εκπαιδευτικών ή ενηλίκων. Την ευθύνη
θα έχει από κοινού ο δήμος και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Εφόσον συμφωνηθεί –και αυτό είναι το σημαντικό- και η μερική
κάλυψη δαπάνης για τέτοια προγράμματα εφόσον διοργανώνονται από κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την τρέχουσα χρονιά».
Κυρία Υπουργέ, οφείλω να σας πω το εξής: Το κέντρο Βάμου
μαζί με το κέντρο του Δήμου Αρχανών στο Ηράκλειο είναι τα δύο
πρώτα κέντρα που λειτούργησαν στην Ελλάδα.
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Ο Δήμος Αποκορώνου σάς απέστειλε σήμερα ένα έγγραφο
σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει το λειτουργικό του κόστος.
Θα έχει έρθει στο Υπουργείο σας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα λεπτό.
Δεύτερον, είναι κρίμα και νομίζω δεν είναι σωστό και δεν ανταποκρίνεται, αν θέλετε, στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης να
λειτουργούν στο Λασίθι ένα, στο Ηράκλειο ένα, στο Ρέθυμνο ένα
και να ανασταλεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Χανίων. Ποιοι είναι οι λόγοι; Η απόσταση από το κέντρο των Χανίων
στο πλησιέστερο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
είναι στα Ανώγεια είναι εκατόν δέκα χιλιόμετρα. Αν λάβετε υπ’όψιν σας ότι η νοτιοδυτική περιοχή του νομού είναι άλλα ογδόντα
με εκατό χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι στην ουσία δεν είναι δυνατόν να πάνε τα παιδιά να εργαστούν εκεί.
Επίσης, η περιφερειακή ενότητα Χανίων είναι χαρακτηρισμένη
κατά 40% ως περιοχή «NATURA», συν το γεγονός ότι υπάρχει και
ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς πάλι στο Νομό Χανίων.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, γι’ αυτό το θέμα, διότι καταλαβαίνετε ότι κι εμείς ως Βουλευτές του νομού μας δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε σε καμμία περίπτωση γιατί πρέπει
ειδικά των Χανίων να σταματήσει ή να αναστείλει, το οποίο στην
πράξη δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι δέκα σε αναστολή. Στεγάζεται σε ένα κτήριο -και αυτό είναι το κρίμα για την ελληνική πολιτεία- όπου είναι επτακόσια εξήντα τετραγωνικά μέτρα, έχει
όλες τις υποδομές, τα πάντα, είναι ένα στολίδι και ταυτόχρονα
με τη φροντίδα της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει ανακαινιστεί. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα με τεράστια προσφορά μέχρι σήμερα.
Εγώ, λοιπόν, αυτό το οποίο σας ζητάω και θα επανέλθω στη
δευτερολογία μου, κυρία Υπουργέ, είναι να σας πω ότι θέλω να
προκηρύξουμε θέσεις για κανονική λειτουργία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανεξαρτήτως του τι έγινε στο παρελθόν. Δεν μπορεί να είναι τρία και
τελικά ο Νομός Χανίων να αποστερηθεί ενός κέντρου που είναι
πρότυπο στην Κρήτη κι αυτήν τη στιγμή είναι συντονιστικό κέντρο για τα σπήλαια σε επίπεδο χώρας.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχω μία απάντηση επ’ αυτού.
Σας ευχαριστώ θερμά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στον κ. Ευτύχιο Δαμιανάκη θα απαντήσει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Φωτεινή Γεννηματά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την κατανόησή σας.
Καθυστέρησα λόγω του ότι ο δρόμος ήταν κλειστός, αλλά εν
πάση περιπτώσει κατάφερα να φτάσω.
Κύριε Δαμιανάκη, θέλω να σας πω ότι κατανοώ απολύτως και
την αγωνία και το ενδιαφέρον σας και πρέπει να σας πω ότι συμμερίζομαι και το ενδιαφέρον αλλά και την αγωνία.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μια και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε
μέσα από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι να υιοθετήσουμε
καινοτόμες δράσεις, όπως είναι η βιωματική μάθηση και κυρίως
να διαπαιδαγωγήσουμε τα νέα παιδιά γύρω από ένα νέο αξιακό
περιβάλλον με σεβασμό και προσανατολισμό και στην αειφόρο
ανάπτυξη, αλλά και στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Θέλω να σας πάω λίγο πίσω στην προηγούμενη χρονιά, γιατί
νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάτω από ποιες συνθήκες συνομιλούμε.
Πέρυσι, λοιπόν, ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για το
ξεκίνημα των σχολικών μονάδων. Όλοι πίστευαν ότι πολλά σχολεία δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν λόγω των συνταξιοδοτήσεων και των περιορισμών των προσλήψεων.
Η προτεραιότητα στο Υπουργείο μας, όπως και πέρυσι, έτσι
και φέτος ήταν και είναι να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία
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και να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι ανάγκες στις σχολικές μονάδες κατά προτεραιότητα.
Για το σκοπό αυτό και πέρυσι ανεστάλη η λειτουργία κάποιων
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνησαν με έναν αριθμό περίπου εκατόν ενενήντα εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η
ΣΕΠΕΔ και στην πορεία του χρόνου, όταν καλύφθηκαν οι ανάγκες των σχολείων και διαπιστώθηκε από τους περιφερειακούς
διευθυντές ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να δοθούν στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φτάσαμε περίπου τους διακόσιους τριάντα πέντε εκπαιδευτικούς και μέχρι το
τέλος της χρονιάς ανοίξαμε τα περισσότερα –ίσως όλα- από τα
κλειστά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Και φέτος, ο σχεδιασμός μας δεν μπορεί παρά να είναι στην
ίδια κατεύθυνση. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτήν
τη στιγμή. Αυτήν τη χρονιά ξεκινάμε με διακόσιους δέκα επτά
αντί για τους εκατόν ενενήντα. Αυτοί οι διακόσιοι δέκα επτά δεν
είναι διάσπαρτοι ένας-ένας, αλλά είναι σοβαρές εκπαιδευτικές
ομάδες που μπορούν, πράγματι, να κάνουν προγράμματα. Τα κέντρα που βρέθηκαν να είναι σε αναστολή, επιλέχθηκαν με βάση
δείκτες και όχι με γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Αυτοί οι δείκτες
έχουν σχέση με τη λειτουργία τους την προηγούμενη χρονιά.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υποστελέχωση οδηγεί στην απαξίωση και στο μαρασμό τελικά του ίδιου του θεσμού και θέτει σε
κίνδυνο τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Επομένως, η προσπάθεια που κάνουμε είναι με συνετά βήματα
και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά ούτε και των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σταδιακά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τη
λειτουργία όσων κέντρων είναι σήμερα σε αναστολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Δαμιανάκης.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, κατάλαβα το επιχείρημά σας. Όμως, θεωρώ ότι ακόμα κι αν είχαν μπει κριτήρια,
για μια οικοδομή που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο σε έναν
εξαιρετικό, όπως θα διαπιστώσετε, χώρο και την έχει πληρώσει,
δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα να συνεχίσει αυτό το κέντρο,
όπως γίνεται σε κάθε νομό της χώρας.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, μόνο το θέμα των κριτηρίων. Το θέμα
είναι συνολικότερο και έγκειται στο ότι δεν μπορεί να ανασταλεί
η λειτουργία του, ενώ είναι από τα πρώτα ιδρυθέντα κέντρα. Και
αν έγιναν λάθη στο παρελθόν, οφείλουμε σήμερα να τα καλύψουμε.
Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω για το εξής. Νομίζω ότι μπορείτε να διαθέσετε μια προκήρυξη για τρεις εκπαιδευτικούς. Μάλιστα γι’ αυτό έχετε και την αμέριστη υποστήριξη όλων. Έχετε
πάρει έγγραφα από τους δήμους και από την περιφερειακή διεύθυνση.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να το κάνετε αυτό, διότι το
«δύνανται» ή «δύνανται να χρηματοδοτούνται» από το ΕΣΠΑ και
επίσης «εφόσον αναλάβει αυτό…», δεν είναι λύση, κυρία
Υπουργέ. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πρόβλημά σας
και την επιχειρηματολογία σας. Όμως, θέλω να σας παρακαλέσω
θερμά για το εξής. Έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις –και όχι
κακώς εννοούμενες αντιδράσεις- ενός φιλοτίμου και της περιοχής, αλλά και του συνόλου του νομού και νομίζω ότι δεν μπορεί
να προκηρύσσονται επτά θέσεις, ειδικά εφόσον υπάρχουν κριτήρια αξιολογικά, αλλά και χωροταξικά. Προκηρύχθηκαν θέσεις
για πέντε εκπαιδευτικούς, έξι στις Αρχάνες, γιατί αυτό είναι το
συντονιστικό Κρήτης.
Εμείς, λοιπόν, ζητάμε να γίνει με την ίδια διαδικασία για δυοτρεις εκπαιδευτικούς και να λειτουργήσει αυτή η θαυμάσια υποδομή που έχουμε.
Δεύτερον, ως προς το «μπορεί να χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ», ξέρετε ότι ούτε αυτό αποτελεί μια θετική στάση με την
έννοια της εγγύησης. Αυτή είναι η άποψή μου, κυρία Υπουργέ.
Μ’ αυτήν την έννοια είναι σαν να κλείνουμε το κέντρο.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάνω σε αυτό θέλω να έχω τη διαβεβαίωσή σας πρώτον, εάν
προτίθεστε να το κάνετε, δεύτερον, να δεσμευτείτε ότι θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ οι όποιες δράσεις και τρίτον, εάν θα
προκηρύξετε αυτές τις θέσεις. Δεν μπορεί το παιδί από το χωριό
μου, από την Κάνδανο ούτε από την Κίσσαμο, να πάει διακόσια
δέκα χιλιόμετρα στα Ανώγεια. Αυτό δεν γίνεται. Άρα στην ουσία
το κλείνουμε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε το μία φορά ακόμη με προσοχή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κυρία
Υπουργός.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Δαμιανάκη, εγώ θέλω να σας επαναλάβω ότι ο στόχος
μας και η προτεραιότητά μας είναι, εφόσον οι συνθήκες μας το
επιτρέψουν, μετά την ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, να αρθεί η αναστολή όλων των κέντρων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Το επαναλαμβάνω και
σας διαβεβαιώ ότι αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στο σχεδιασμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται όλα τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το τρίτο, στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι ότι από την πρώτη
στιγμή, όπως και ο ίδιος διαβάσατε, γιατί το έχετε στα χέρια σας,
βγήκε υπουργική απόφαση, με την οποία δίνεται η καθοδήγηση,
ο προσανατολισμός στο να μπορέσουν σε συνεργασία οι δήμοι,
οι περιφερειακοί διευθυντές και οι εκπαιδευτικές ομάδες των
νομών και των συντονιστικών να κάνουν προγράμματα και γι’
αυτά τα κέντρα, που είναι σε αναστολή, μέχρις ότου μπορέσουμε
να διακόψουμε αυτήν την αναστολή και να λειτουργήσουν τα κέντρα σαν να είναι παραρτήματά τους. Έχω δώσει αυτές τις οδηγίες και προφορικά και γραπτά με υπουργική απόφαση. Αλλά και
η ΣΕΠΕΔ, η αρμόδια διεύθυνση έχει συνομιλήσει με όλους τους
υπευθύνους κι έχουν κατανοήσει όλοι ότι η πρόθεσή μας είναι
να γίνουν τα περισσότερα δυνατά προγράμματα, ακόμη και σε
αυτά που τελούν υπό αναστολή.
Από κει και πέρα, όμως, θέλω να σας κάνω και εγώ μία ερώτηση, θεωρώντας την απάντηση αυτονόητη: Εάν είχατε το δίλημμα να επιλέξετε αν θα στελεχώσετε μία σχολική μονάδα ή το
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κύριε Δαμιανάκη, είμαι βέβαιη ότι θα δίνατε προτεραιότητα στο να δώσετε όλες σας τις
δυνάμεις στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και στην πορεία
να δείτε, αν έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη δράση των
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Νομίζω πως αυτό λέει η
λογική, ο κοινός νους.
Δεν έχουμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που θα θέλαμε.
Μακάρι να λειτουργούσαμε σε άλλους χρόνους και να μπορούσαμε να διαθέσουμε όσους εκπαιδευτικούς θα θέλαμε. Γνωρίζετε ότι θα έχουμε νέες συνταξιοδοτήσεις μέσα στον Αύγουστο
και γνωρίζετε τον περιορισμό των προσλήψεων. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευθύνη μας -και δική σας ευθύνη, αν θέλετε- να διαφυλάξουμε κατά προτεραιότητα τα σχολεία. Σε δεύτερο στάδιο,
ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να
ανοίξουμε και αυτά που είναι σήμερα σε αναστολή.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, σε όλους τους τόνους έχουμε πει:
«Κάντε προγράμματα και εκεί». Με έναν άνθρωπο που είχαν κάποια κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης την προηγούμενη
χρονιά δεν έκαναν προγράμματα. Γι’ αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε
να δώσουμε όσους εκπαιδευτικούς έχουμε σε μία μονάδα, για
να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην απαξιωθεί τελικά ο θεσμός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούμε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «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».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Εάν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να διευκολύνουμε πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι δεν ήξεραν χθες ότι θα ξεκινήσει η
διαδικασία της συζήτησης επί των άρθρων και δεν έχουν γραφτεί
στον κατάλογο των ομιλητών. Αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον
κατά την ομιλία των δύο πρώτων συναδέλφων, να ανοίξει πάλι ο
κατάλογος για να γραφθούν κάποιοι συμπληρωματικά, που θέλουν να μιλήσουν επί των άρθρων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
Δεύτερον, χθες, αφού τελειώσαμε εγώ και ο κ. Λιντζέρης τις
τοποθετήσεις μας επί των άρθρων, κατατέθηκαν νέες προσθήκες, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Για παράδειγμα, η προσθήκη στο άρθρο 18, που αφορά στην αναδρομική
κάλυψη στην ουσία του Υπουργού Οικονομικών για κάτι που συνέβη, σχετικά με την κάλυψη μίας συγκεκριμένης τράπεζας. Είναι
γνωστό το θέμα αυτό. Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι κάτι που, αν μη τι άλλο, είναι άδικο.
Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι θα πρέπει
να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο γίνεται στη δευτερομιλία, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν χθες, μετά τις τοποθετήσεις, τη δική
μου και του κ. Λιντζέρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρώτον, παραβιάζετε
ανοιχτές πόρτες, για να μην πω θύρες. Οκτώ λεπτά ήταν η ομιλία,
είκοσι λεπτά μίλησε ο εισηγητής. Το Προεδρείο την έχει δείξει
την ανοχή σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα μεγάλα. Δεν χρειάζεται
να το επαναλαμβάνουμε.
Δεύτερον, στη δευτερολογία σίγουρα θα δοθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί χθες ήσασταν εδώ όταν έδωσε τις διευκρινίσεις
αυτές ο κύριος Υπουργός.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Με τους ομιλητές τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μπορούν να γραφθούν τώρα οι ομιλητές.
Κύριε Παπαδημούλη, θα κάνετε την ομιλία σας σαν ειδικός
αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θα μιλήσει κανείς από
το ΛΑΟΣ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Μαρκάκης δεν
έχει έρθει ακόμα. Είναι σε κάποια επιτροπή. Όπως συμβαίνει
πολλές φορές, οι μικρές Κοινοβουλευτικές Ομάδες έχουν πολλές υποχρεώσεις και παράλληλα καθήκοντα.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτριος Παπαδημούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό στο στρατό το λένε
άσκηση ετοιμότητας. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ.
Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Πρόεδρε και
κύριε Υπουργέ, για τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτές οι κερδοσκοπικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών που έχουν τινάξει στο
θεό τα επιτόκια δανεισμού για την Ιταλία και την Ισπανία αποδεικνύουν ότι έκαναν λάθος όσοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν για
την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα, την πληρότητα των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής πριν από λίγες ημέρες. Ήσασταν
μέσα στους πανηγυρίζοντες.
Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι δεν έχει μπει δυστυχώς πάτος
στο βαρέλι της κρίσης στη ζώνη του ευρώ και επίσης, δεν έχει
μπει πάτος στο βαρέλι και στο ελληνικό πρόβλημα. Γιατί πολύ
απλά η Ευρωζώνη αρνείται να αντιληφθεί ότι οι κερδοσκοπικές
επιθέσεις οφείλονται στα συστημικά προβλήματα της ζώνης του
ευρώ. Το ευρώ έχει χτιστεί με κανόνες και λειτουργεί με εργαλεία που δημιουργούν πλεονάσματα για τον πλούσιο Βορρά και
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ελλείμματα και χρέη για το Νότο. Χωρίς μία συνολική, άμεση, ευρωπαϊκή λύση του χρέους που να περιλαμβάνει για την Ελλάδα
τη διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του, δεν είναι δυνατόν να
δοθεί λύσει, κύριε Υπουργέ.
Μέχρι χθες μας απαγορεύατε και να προφέρουμε τις λέξεις
«αναδιάρθρωση του χρέους». Ο κ. Βενιζέλος μας έλεγε να μην
μεταφράζουμε και το «select default» και χθες το έβαλε και σε
αρχικά SD. Δεν αρκούν αυτά. Δεν γίνεται με μαγικά και με παιχνίδια λεκτικά η αντιμετώπιση. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Η
ανταλλαγή χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε εθελοντική βάση δεν γίνεται με φιλανθρωπικά ιδρύματα, γίνεται με
τράπεζες που θέλουν να κερδίσουν μέσα από τον αναπρογραμματισμό του χρέους. Γι’ αυτό ακριβώς αυτή η διαπραγμάτευση
τραβάει καιρό.
Ο κύριος Υπουργός μας είπε χθες ότι θα ολοκληρωθεί αρχές
Οκτωβρίου, όχι σε λίγες μέρες, όπως μας λέγατε μέχρι πρόσφατα. Και αυτός είναι καιρός αναταράξεων. Σε τι ποσοστό; Θα
είναι σε 90% ποσοστό αυτή η συμμετοχή ή σε μικρότερο; Το
μικρό κούρεμα του χρέους μπορεί να γίνει ακόμη μικρότερο.
Επίσης, οφείλετε κάποιες εξηγήσεις: Γιατί εξαιρούνται από
αυτήν την ανταλλαγή χρέους, αφού είναι τόσο χρήσιμη και επωφελής, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο;
Γιατί αυτό που είναι καλό για την Εθνική Τράπεζα, δεν είναι καλό
για την Αγροτική και το Ταμιευτήριο; Θέλουμε εξηγήσεις.
Και νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα,
η δουλειά η δική μας είναι να ελέγχουμε και η δουλειά η δική σας
είναι να δίνετε επαρκείς εξηγήσεις.
Σας έλεγα ότι δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι, γιατί δυστυχώς
δεν μπορείτε να ελέγξετε τη μαύρη τρύπα στην εκτέλεση του
προϋπολογισμού. Παρά τις τεχνικές που επιλέξατε με μία ιδιότυπη στάση πληρωμών για λίγες ημέρες στα τέλη του Ιουλίου
για να πετύχετε καλές επιδόσεις τον Ιούλιο, το επτάμηνο παραμένει με μία μαύρη τρύπα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων.
Μπορείτε, κύριε Οικονόμου, επειδή αύριο κλείνει η Βουλή, να
δεσμευτείτε ότι δεν θα έρθετε το Σεπτέμβριο να μας πείτε πάλι
το ίδιο παραμύθι, ότι, ξέρετε κάτι, επειδή αποκλίναμε από τους
στόχους, επειδή έχουμε πέσει έξω, χρειάζεται να πάρουμε κι
άλλα μέτρα εναντίον των πολλών, των ασθενέστερων –μισθοί,
συντάξεις, έμμεση φορολογία- για να πάρουμε την έκτη δόση
από την τρόικα.
Ξέρετε, αυτός ο εκβιασμός κάθε φορά όταν επαναλαμβάνεται
πείθει ολοένα και λιγότερους και θυμώνει ολοένα και περισσότερους.
Μπορείτε να δεσμευτείτε, με βάση την υλοποίηση των στόχων
που έχετε θέσει, ότι δεν θα χρειαστεί αυτό;
Παίρνετε κι άλλες αποφάσεις σε μία στιγμή που η ανεργία
είναι στα ύψη. Όλες οι προβλέψεις λένε ότι η ανεργία έχει περάσει το 16%. Ο διοικητής του ΟΑΕΔ που εσείς διορίσατε, ο κ. Κικίλιας, έλεγε χθες ότι αν δεν υπήρχαν και αυτά τα προγράμματα
της ψευτοαπασχόλησης της προσωρινής, θα είχε ανέβει ήδη στο
20% και ότι το 2012 προβλέπεται αύξηση της ανεργίας. Και τι κάνετε εσείς; Φτιάχνετε τα «πράσινα» stage. Αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι 280.000.000 ευρώ για συμβάσεις που θα τις
υλοποιήσουν μη κυβερνητικές οργανώσεις –ορισμένες μάλιστα
είναι φτιαγμένες με πελατειακό τρόπο για να υπηρετήσουν πολιτικές ψηφοθηρικές σκοπιμότητες- σε συνεργασία με δήμους,
οι οποίες θα απασχολήσουν για πέντε μήνες -χωρίς κριτήρια για
την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης αυτών των δαπανών,
για το ποιοι θα προσληφθούν, για το πόσο τόπο θα πιάσουν αυτά
τα λεφτά- ανθρώπους που θα επιλεγούν μέσα από αυτά τα δίκτυα, τις ΜΚΟ και τους δήμους που θα κάνουν τη δουλειά.
Πεταμένα λεφτά. Ασπιρίνη απέναντι στο πρόβλημα της ανεργίας. Καμμία προστιθέμενη αξία στην ελληνική ανάπτυξη και επιπλέον συνθήκες γαλέρας γι’ αυτούς που θα απασχοληθούν.
Εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ. Το 80% των συλλογικών συμβάσεων. Έτσι θα αντιμετωπιστεί η ανεργία;
Έρχομαι στις αλλαγές που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός.
Πρώτα απ’ όλα ένιωσε την ανάγκη ο Υπουργός να μας φέρει
μία πρόταση για την αναδρομική νομική κάλυψη της στήριξης με
ρευστότητα από τα διαθέσιμα του κράτους των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα με αναδρομικότητα από το 1997. Διαβάζω σε
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μία μεγάλη εφημερίδα ότι είναι μία ρύθμιση που γίνεται για να
δώσει αναδρομική νομιμοποίηση στην απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών να δοθούν λεφτά από τα κρατικά διαθέσιμα στην
«PROTON BANK», μία τράπεζα που ελέγχεται για υπεξαίρεση εκ
μέρους του βασικού της μετόχου για ποσό πολύ μεγάλο, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Δώστε μας κάποιες εξηγήσεις γιατί αυτή η φωτογραφική ρύθμιση, εκ των υστέρων, για νομική κάλυψη. Επειδή κάποια κορυφαία στελέχη του κράτους, αρμόδια για τον έλεγχο της
νομιμότητας, είχαν φέρει αντιρρήσεις –και μάλιστα γραπτές- σε
αυτήν τη ρύθμιση; Και γιατί να πάει τόσο πίσω η αναδρομικότητα,
στο 1997; Δεν είναι αυτό μία έμμεση ομολογία ότι μέχρι τώρα δινόντουσαν λεφτά από το κρατικό ταμείο, δηλαδή λεφτά των φορολογουμένων, για να στηρίζονται οι τράπεζες χωρίς να είναι
διασφαλισμένη αυτή η νομιμότητα;
Τι υπηρετεί αυτή η τροπολογία; Να μπαλωθεί εκ των υστέρων
το πράγμα; Ναι, είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το σύστημα και
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δουλεύει για τις τράπεζες. Το ζήτημα, όμως, είναι πότε θα δουλέψει και για τους απλούς πολίτες,
για το λαό, για τους φορολογουμένους.
Έρχομαι στις αλλαγές για τα τυχερά παιχνίδια. Δυστυχώς,
είναι αλλαγές που δεν αλλάζουν την ουσία της σκανδαλώδους
ρύθμισης, που είναι η καρδιά αυτού του κεφαλαίου. Η σκανδαλώδης ρύθμιση αυτού του κεφαλαίου, που παραμένει χωρίς καμμία αλλαγή, είναι ότι δίνετε ένα τεράστιο μπόνους στους ιδιώτες
που κατέχουν τα 2/3 του ΟΠΑΠ και ανάμεσα τους είναι δύο αμερικανικά κεφάλαια, που ελέγχουν τη μερίδα του λέοντος, και η
«ΙΝΤRΑLOT» του κ. Κόκκαλη, που είναι ο αποκλειστικός τεχνολογικός πάροχος. Αυτό δεν αλλάζει. Φτιάχνετε ένα ιδιωτικό μονοπώλιο, το οποίο είναι σήμερα κατά 66% ιδιωτικό, και έχετε
ψηφίσει στο μεσοπρόθεσμο ότι θα γίνει μέσα στους επόμενους
μήνες κατά 100% ιδιωτικό.
Οι αλλαγές που κάνετε δεν αλλάζουν αυτό το πράγμα. Αντίθετα, σε ορισμένα πράγματα χειροτερεύουν στο νομοσχέδιο. Λέγατε ότι θα δώσετε από δεκαπέντε έως πενήντα άδειες για
διαδικτυακό τζόγο. Τώρα, λέτε απεριόριστα. Δεν υπάρχει ταβάνι
στις άδειες. Όλοι μπορούν να πάρουν άδειες. Μπορεί, δηλαδή,
να δοθούν, όχι δεκαπέντε έως πενήντα άδειες, αλλά πεντακόσιες, χίλιες.
Η κριτική που σας κάναμε για καζινοποίηση της χώρας σας
οδηγεί να κάνετε ακόμη μεγαλύτερη καζινοποίηση. Έχετε κάποιες διατάξεις, για να μην γίνεται, λέει, διαφήμιση αυτών των
παιχνιδιών. Όμως, αυτές είναι ηθικοπλαστικού χαρακτήρα, δεν
έχουν καμμία νομική δεσμευτικότητα. Δυστυχώς, ξέρετε πολύ
καλά ότι εάν γεμίσετε την Ελλάδα με μικρά καζίνο -και με τις αλλαγές αυτές χειροτερεύουν τα πράγματα- τότε θα υπάρξει ροπή
προς τον τζόγο και διαφήμιση αυτού του πράγματος. Οι διατυπώσεις που βάζετε εδώ σε τίποτα δεν προστατεύουν από αυτό.
Στέκομαι τώρα σε μία άλλη αλλαγή που λέει ότι οι υποπαραχωρησιούχοι που θα πάρουν ένα μικρό κομμάτι από τις τριάντα
πέντε χιλιάδες «φρουτάκια» από τον ΟΠΑΠ θα μπορούν να έχουν
δικό τους λογισμικό. Με αυτό, πρώτον, δεν θεραπεύετε το βασικό σκάνδαλο, ότι αυτός που θα πάρει τη μερίδα του λέοντος,
ο ΟΠΑΠ, που θα πάρει δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια από τα τριάντα πέντε χιλιάδες μηχανήματα, έχει ήδη υπογράψει μια λεόντεια
σύμβαση με την «INTRALOT» του κ. Κόκκαλη ότι θα αναπτύξει
αυτήν την τεχνολογία για δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια φρουτάκια.
Επιπλέον, καθίστε και σκεφτείτε με την κοινή λογική. Το άλλο
που λέτε είναι άνθρακες ο θησαυρός, δώρον άδωρον. Διότι, εάν
δώσετε σε δέκα υποπαραχωρησιούχους αυτήν τη δυνατότητα
μέσω του ΟΠΑΠ και της διοίκησης, που εσείς διορίσατε, ο ένας
παραχωρησιούχος θα έχει περίπου χίλιες πεντακόσιες, άντε το
πολύ δυο χιλιάδες φρουτάκια. Τι θα τον συμφέρει αυτόν που θα
τα αναπτύξει μετά, την «INTRALOT» και τον ΟΠΑΠ, που είναι ήδη
έτοιμο αυτό το δίδυμο; Ορισμένες κακές γλώσσες λένε ότι τα
έχουν προαγοράσει και στοκάρει αυτά, διότι ήξεραν εδώ και ενάμιση χρόνο αυτήν τη ρύθμιση, γιατί την είχαν ετοιμάσει. Τι θα κάνουν, λοιπόν, αυτοί; Θα αναπτύξουν δική τους τεχνολογική
πλατφόρμα και θα την αγοράσουν, για να τη συνδέσουν με την
πλατφόρμα του κ. Κόκκαλη και του ΟΠΑΠ ή θα δανειστούν και
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θα αγοράσουν πιο φθηνά την έτοιμη τεχνολογία; Αυτός που έχει,
δηλαδή, ένα μικρό μερίδιο της πίτας θα τον καταπιεί και θα τον
υποτάξει το κατεστημένο. Αυτά δεν αλλάζουν.
Έρχομαι στις τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία είναι αυτή
που έχει εκατόν πενήντα τρεις σελίδες για συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανισμών, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμμία διαδικασία, χωρίς να δίνεται καμμία απάντηση για το τι θα γίνει αυτός
ο κόσμος, ο οποίος μπαίνει στην πρέσα αυτών των ανακατατάξεων. Θα περάσει, λέει, σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και
μετά από δώδεκα μήνες απόλυση. Τι θα γίνει με αυτούς, ιδιαιτέρως αν είναι άνθρωποι πάνω από πενήντα χρόνων; Θα ριχθούν
στον κοινωνικό Καιάδα; Τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά τους; Πώς
αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της καριέρας τους θα βρουν δουλειά;
Καμμία απάντηση. Εν λευκώ εξουσιοδότηση. Και μάλιστα, μία
τόσο γενική εξουσιοδότηση που δίνει τη δυνατότητα, πέρα από
τους καταργούμενους και συγχωνευόμενους οργανισμούς, οι
επόμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις να μην περάσουν καν
από τη Βουλή με αυτήν την άθλια διαδικασία μέσα στο κατακαλόκαιρο, η οποία μας στερεί τη δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης και ελέγχου. Με μια απλή υπουργική απόφαση. Είναι
πρόκληση αυτό το πράγμα και θα το βρείτε μπροστά σας.
Η άλλη τροπολογία που αφορά στις αλλαγές στη φορολογική
διοίκηση, ουσιαστικά δεν μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε επ’ αυτής. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει να μας πείτε
σε αυτό το θέμα με τα αποτελέσματα, κύριε Οικονόμου, όχι με
τις δομές. Είναι το ενδέκατο φορολογικό νομοσχέδιο που φαίνεται ως κομμάτι ως πολυνομοσχεδίου. Έχουν προηγηθεί άλλα
δέκα. Και στα προηγούμενα δέκα λέγατε ότι οργανώνουμε το
φοροεισπρακτικό μηχανισμό, βάζουμε τέλος στην αναποτελεσματικότητα, αυτό είναι το εργαλείο που θα μας δώσει τη λύση
και θα έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα στην
είσπραξη εσόδων, αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Πληρώνουν τα
κορόιδα, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, πληρώνουν οι καταναλωτές εμμέσους φόρους, αλλά η φοροκλοπή του ΦΠΑ είναι από 5
δισεκατομμύρια έως 7 δισεκατομμύρια ετησίως και όποιος κλέβει την εφορία, δικαιώνεται στο τέλος με την περαίωση που του
έχετε στο άρθρο 18.
Στο άρθρο 19. Η περαίωση για τους σκαφάτους. Μέγα σκάνδαλο! Φωτογραφικό μπόνους σε συγκεκριμένες κατηγορίες και
μάλιστα με τις αλλαγές που φέρατε χθες, λέτε ότι μπαίνουν στην
περαίωση και θα τη γλιτώσουν με ψίχουλα, ακόμη και αυτοί που
τους έχετε στείλει στα δικαστήρια ή που έχουν κινηθεί τα δικαστήρια και έχει αρχίσει να δικάζεται η υπόθεση. Δηλαδή στην περαίωση και μια δικαστική αμνηστία.
Έρχομαι στα θέματα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
Και εμείς θέλουμε και το φωνάζουμε χρόνια να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος, να μη συγκεντρώνεται όλη στους δυο, τρεις
μήνες. Και εμείς θέλουμε να αναπτυχθούν οργανωμένα, με σεβασμό στο περιβάλλον σε σοβαρούς χωροταξικούς κανόνες,
προγράμματα για την ανάπτυξη μιας τουριστικής κατοικίας, εξοχικής που να μπορούν να την αγοράσουν και κάτοικοι άλλων
χωρών. Δεν κάνετε αυτό. Εσείς μέσα από φωτογραφικές διατάξεις δίνετε ένα μπόνους σε μια πολύ μικρή μερίδα, την πλουσιότερη και την ισχυρότερη στο ξενοδοχειακό λόμπυ. Τι λέτε
δηλαδή; Ότι αυτοί που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία
λειτουργούν όλο το χρόνο –πολλοί λίγοι δηλαδή- έχουν τη δυνατότητα να κτίζουν δίπλα στα ξενοδοχεία –εφόσον έχουν οικόπεδα εκατόν πενήντα στρέμματα- με τριπλάσιο συντελεστή
δόμησης, από ό,τι όλοι οι άλλοι Έλληνες, είτε είναι ξενοδόχοι
είτε είναι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων είτε είναι απλοί
πολίτες. Επαναλαμβάνω, με τριπλάσιο συντελεστή δόμησης από
όλους τους άλλους. Ένα μπόνους στους μεγαλοξενοδόχους και
μάλιστα για να το θωρακίσετε με διαδικασίες, όπου «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Παρακάμπτονται οι πολεοδομίες και όλοι
περνάνε μέσα από τον ΕΟΤ και ελέγχονται οι φάκελοί τους από
μία επιτροπή που αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα. Και όλα
ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Μία κλασικού τύπου δοσοληψία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και σε μια ισχυρή οικονομική
ομάδα πολύ πλουσίων ανθρώπων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Στα εισοδηματικά, επιβάλλετε αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου, νέες μειώσεις μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους, οι
οποίες αθροιστικά θα είναι άλλος ένας μισθός το χρόνο. Δηλαδή,
πάμε σε μειώσεις –αν προσθέσουμε και τις προηγούμενες του
2010- οι οποίες υπερβαίνουν το 30% και το 35%. Τους κόβετε το
1/3 του εισοδήματος, σε μια στιγμή που η φοροδιαφυγή κάνει
πάρτι και το κάνετε δώρο στους μεγάλους.
Για δε τα συνταξιοδοτικά, πέραν του ότι τα βάλατε με έναν
τρόπο αντίθετο με το Σύνταγμα, σε ένα νομοσχέδιο που έχει
οκτώ νομοσχέδια στη συσκευασία του ενός, τι κάνετε; Η γενική
λογική σας είναι να παίρνουν λιγότερα οι συνταξιούχοι και να τα
παίρνουν αργότερα. Δηλαδή, αν δει κάποιος αυτό το νομοσχέδιο
συνολικά, κόβετε από τους μισθωτούς, κόβετε από τους συνταξιούχους και δίνετε στους μεγαλοξενοδόχους, στους ιδιώτες που
έχουν τον ΟΠΑΠ, στον κ. Κόκκαλη και στους σκαφάτους. Αυτό
είναι το ρεζουμέ του νομοσχεδίου και έτσι εξηγείται ότι μας φέρατε ένα νομοσχέδιο τριακοσίων πενήντα σελίδων το οποίο το
περνάτε κυριολεκτικά σαν τον κλέφτη στις μέρες του Αυγούστου.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, σήμερα η 4η Αυγούστου είναι και μία θλιβερή επέτειος, διότι ξεκίνησε και μία δικτατορία, από τις πολλές στην Ελλάδα, η δικτατορία του Μεταξά.
Μέσα σε αυτά τα άρθρα έχετε και μερικά πράγματα που είναι
θετικά. Δηλαδή, στο άρθρο 18, που έχει πάνω από δέκα παραγράφους, κύριε Μαρκάκη, έχει και κάποια που είναι θετική, όπως
ας πούμε η προσπάθεια να μειωθούν τα μισθώματα που πληρώνει το δημόσιο. Εμείς το θεωρούμε θετικό, σε αντίθεση με τη Νέα
Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που θεωρεί ότι
θίγονται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Όμως βάζετε μία θετική
κουτσουλιά μέσα σε ένα άρθρο που όλο είναι αρνητικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω.
Σας λέω, λοιπόν, για να καταλήγω, ότι εμείς διαφωνούμε και
για λόγους ουσίας και για λόγους έντονης διαμαρτυρίας σε
αυτήν την άθλια κοινοβουλευτική πρακτική, η οποία ευτελίζει το
Κοινοβούλιο και περίμενα να προκαλέσει αντιδράσεις και από συναδέλφους της Πλειοψηφίας και περίμενα να προκαλέσει ενστάσεις και από το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε. Παραβιάζεται κάθε
έννοια εφαρμογής του Κανονισμού. Όταν λέει ο Κανονισμός
«τροπολογίες», λέει «σύντομες βελτιώσεις». Δεν λέει ότι κείμενο
εκατόν πενήντα τριών σελίδων λέγεται τροπολογία.
Θυμάμαι τον αρχικό λόγο του κ. Πετσάλνικου μόλις εξελέγη
Πρόεδρος. Είπε: «Επί των ημερών μου οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής με άσχετα θέματα στα νομοσχέδια και μάλιστα
τροπολογίες που συνιστούν στην πραγματικότητα νέα νομοσχέδια, παύουν εδώ και τώρα. Είναι παρελθόν». Σηκώθηκε και ο
Πρωθυπουργός και είπε: «Ναι, όσο είμαι εγώ Πρωθυπουργός
αυτά που γινόντουσαν παλιά, δεν θα ξαναγίνουν». Όχι απλώς τα
κάνετε, λοιπόν, αλλά τα κάνετε εις τον κύβο και νομίζω, ότι αυτό
προδίδει ένδεια επιχειρημάτων.
Είχα πει ξεκινώντας και την ομιλία μου επί της αρχής...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παπαδημούλη,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε, γιατί ανοίγετε θέματα και θα
αναγκαστούμε να απαντήσουμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μα, γι’ αυτό τα ανοίγω, για
να υπάρχει διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά είναι εις
βάρος της διαδικασίας αν θα ανοίξουμε τέτοια θέματα. Υπάρχει
πρώτη και δεύτερη ανάγνωση των νομοσχεδίων, υπάρχει συζήτηση στις επιτροπές, μιλάτε είκοσι λεπτά...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ
καλά ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα για ψήφιση δεν έχει
καμμία σχέση με αυτά που ήρθαν στην πρώτη ανάγνωση. Ειδικά,
το κεφάλαιο για τα τυχερά παίγνια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παπαδημούλη,
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βάλατε θέμα για το Προεδρείο. Έχω είκοσι χρόνια στη Βουλή.
Πρώτη φορά κατατίθενται με αυτόν τον τρόπο οι τροπολογίες.
Καθ’ όλα νόμιμες και μέσα στον Κανονισμό. Δεν έχει ξανασυμβεί
ποτέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε,
ότι εξαντλείται το Προεδρείο στην τυπική νομιμότητα σε σχέση
με τον Κανονισμό, όσον αφορά το χρόνο, ότι κατατέθηκαν Παρασκευή και καταπίνει την κάμηλο που λέει ότι βαφτίζετε τροπολογία ένα κείμενο εκατόν πενήντα τριών σελίδων. Είστε ακριβοί
στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά
και το Προεδρείο κρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είστε υπερβολικός,
κύριε Παπαδημούλη και παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έτσι και αλλιώς, θα ολοκλήρωνα, κύριε Πρόεδρε.
Διαφωνούμε, καταψηφίζουμε και σας λέμε ότι μπορεί να περνάτε αυτά τα μέτρα μέσα στον Αύγουστο σαν τον κλέφτη, αλλά
το Σεπτέμβριο θα βρείτε μπροστά σας μία εντεινόμενη αντίδραση, πολύ περισσότερο όταν θα επιχειρήσετε τον επόμενο
εκβιασμό ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα γιατί αλλιώς δεν θα
πάρουμε την έκτη δόση και θα πτωχεύσουμε.
Θα έρθετε, λοιπόν, να μας πείτε πάλι τα ίδια εκβιαστικά, ξεχνώντας όσα μας λέγατε ότι λύσαμε το πρόβλημα του χρέους,
βάλαμε πάτο στο βαρέλι κ.λπ..
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οφείλω να πω ξανά
ότι το Προεδρείο δίνει τη δυνατότητα στα κόμματα να δώσουν
το δικό τους τόνο και τη δική τους άποψη με άνεση χρόνου που
δεν έχει προηγούμενο.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να θυμίσω λίγο στους συναδέλφους τι υποτίθεται πως έχει
σειρά σήμερα να γίνει. Σήμερα οι αγορητές των κομμάτων και οι
εισηγητές θα μιλήσουμε επί των άρθρων του νομοσχεδίου
αυτού, που η Πλειοψηφία λέει ότι είναι αποτέλεσμα μιας έντονης
νομοθετικής δραστηριότητας, που μπορεί να φέρνει τέσσερα και
πέντε νομοσχέδια σε ένα σχέδιο νόμου, χωρίς, όμως, να δίνει τη
δυνατότητα παράλληλα να τετραπλασιάζεται και ο χρόνος των
ανθρώπων που θέλουν να μιλήσουν, των συναδέλφων Βουλευτών.
Ταυτόχρονα με τα νομοσχέδια που εννοείται σήμερα θα κουβεντιάσουμε επί των άρθρων, έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις,
οι οποίες αλλάζουν τελείως τη μορφή, έρχονται τροπολογίες που
μπορεί να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό, γιατί κατατέθηκαν
την Παρασκευή, αλλά στην ουσία είναι ένα άλλο νομοσχέδιο και
δεν έχει σημασία ακόμα και αν οι σελίδες ήταν εκατόν εξήντα,
αν δεν ήταν στην ουσία ένα θέμα το οποίο, παραδείγματος χάριν,
άπτεται με το ενιαίο μισθολόγιο, το μισθολόγιο που είναι να καταθέσει τώρα η Κυβέρνηση.
Φέρνετε, λοιπόν, την περικοπή δεκάδων επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνετε μέσα στο
μισθολόγιο, ένα μισθολόγιο που εξαγγέλλετε ότι θα κατατεθεί
από το Μάρτιο και τώρα είμαστε στον Αύγουστο. Και αν η νοοτροπία σας είναι να έχετε γρήγορες διαδικασίες και κυβερνητική
δραστηριότητα θα μπορούσατε μέσα σ’ αυτήν την ίδια τροπολογία να βάλετε και το μισθολόγιο. Γιατί παιδεύεται ο κ. Παπακωνσταντίνου και προσπαθεί να πείσει διάφορες επιτροπές; Έτσι και
αλλιώς η λογική σας είναι ότι όλα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 20
Αυγούστου, γιατί θα έρθει η τρόικα στην Ελλάδα.
Επομένως και το νομοθετικό έργο πρέπει να είναι γρήγορο,
ό,τι να’ ναι, άρπα κόλλα, γρήγορα-γρήγορα, ας πούμε, και τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν και αυτά ένα dead line, δηλαδή
πάλι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να μαζέψουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
Αυτή, λοιπόν, η εκβιαστική για πολλοστή φορά νοοτροπία της
Κυβέρνησης, γρήγορα-γρήγορα για να πάρουμε την έκτη δόση,
η οποία κατά την άποψή μου θεωρείται ότι είναι εξασφαλισμένη,
αν και δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι όσα νομοσχέδια και αν τους δείξετε στις 20 Αυγούστου, αν οι χώρες
που είναι να μας δώσουν την έκτη δόση έχουν κλατάρει μέχρι
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τότε, γιατί υπάρχουν ανησυχίες στην Ιταλία και στην Ισπανία, κάποιος άλλος πρέπει να βρεθεί για να σας δώσει τα λεφτά. Επομένως, δεν εξαρτάται από το νομοθετικό έργο ούτε θα μαζέψετε
τα χρήματα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ξεπουλώντας τον
ΟΠΑΠ.
Έρχονται, λοιπόν, και οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν κάποιο άρθρο του νομοσχεδίου που θα
μπορούσαμε να το ψηφίσουμε, παραδείγματος χάριν, γιατί έχει
κάποιες ευνοϊκές διατάξεις και μπαίνει στο τέλος του άρθρου μια
διάταξη η οποία, ενώ απασχολεί τον Τύπο και την εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» για κάποια καταγγελία που έχει κάνει, εμφανίζεται μια αναδρομική ισχύς στο άρθρο 18 με μιας παραγράφου
που μπαίνει για να μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να βάζει τα
διαθέσιμα, όπου νομίζει και θεωρεί αναγκαίο κ.λπ..
Μα, επί του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών κάνατε
ολόκληρο νομοθέτημα με άρθρα που μπορεί να είχαμε και εκεί
αντιρρήσεις, γιατί λέγαμε για παράδειγμα: «Γιατί ο διευθύνων
σύμβουλος της κάθε εταιρείας που δημιουργείται, ήταν και στέλεχος μάλιστα της «GOLDMAN SACHS», μπορεί να βάλει τα διαθέσιμα του δημοσίου χωρίς έλεγχο όπου θέλει;».
Τώρα έρχεστε εσείς αναδρομικά από το 1997 να δικαιολογήσετε –απ’ ότι λέει η εφημερίδα, δεν ξέρω αν θα επιμείνει ή όχιμια παράτυπη καταχώρηση αυτών των διαθεσίμων και έρχεται
να νομιμοποιήσει ο Υπουργός τον εαυτό του. Δεν ξέρω τι θέλει
να νομιμοποιήσει και δεν ξέρω, βέβαια, και η εφημερίδα γιατί το
κάνει αυτό. Πιθανόν να θέλει να πιέσει για να έχει και αυτή ένα
ίδιο όφελος αντίστοιχο με αυτό που έχουν και άλλες εφημερίδες.
Φέρνετε επίσης, για τα τυχερά παιχνίδια μια άλλη ρύθμιση
όπου εκεί που είχατε να δώσετε στο διαδίκτυο για τα τυχερά παιχνίδια δεκαπέντε έως πενήντα άδειες, τώρα το σβήσατε αυτό.
Δηλαδή, μπορείτε να δώσετε όσες θέλετε. Δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός πλέον. Επομένως, αυτό τι είναι; Καινούργια διάταξη;
Είναι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο; Κανείς δεν μπορεί
να το καταλάβει.
Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από μερικά χρόνια –εγώ
δεν ασχολιόμουν με την πολιτική τόσο, δεν είμαι και τόσο μικρόςυπήρχε ο κ. Μαρούδας, ο οποίος είπε ότι θα ελέγξει τις συχνότητες όλες και δεν θα αφήσει τα ραδιόφωνα να μιλάνε, δεν θα
μπορούν να κάνουν εκπομπές και να ακούει ο κόσμος ό,τι θέλει.
Έχω την εντύπωση ότι το διαδίκτυο και στα τυχερά παιχνίδια
έχει τέτοιες δυνατότητες, που εσείς είστε στην πρωτόλεια ακόμα
γνώση και νομική άποψη για να μπορέσετε να το σταματήσετε.
Θέλετε να βάλετε κάποιους φραγμούς γιατί νομίζετε ότι θα το
σταματήσετε και αποδεικνύεται ότι ο κ. Βενιζέλος έφερε χθες
μια διάταξη που λέει για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών που είναι νόμιμα εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέτοιες που λειτουργούν και
σήμερα και έχουν έδρα στη Μάλτα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτούς δεν μπορούσατε να τους απαγορεύσετε. Τι λέτε,
λοιπόν, στα παλικάρια; Μέχρι τώρα τους λέτε ότι θα τους βάλετε
φραγμούς. Τους λέτε ότι, πράγματι, δεν μπορούμε να σας απαγορεύσουμε αλλά θα σας βάλουμε έναν άλλο φραγμό: να πληρώνετε φορολογία από τότε που το σκεφτήκατε.
Αυτές όλες οι διατάξεις νομίζω ότι δείχνουν και την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε το θέμα των τυχερών παιχνιδιών του διαδικτύου, αλλά και τη βιασύνη με την οποία έρχονται
τέτοια νομοθετήματα, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις.
Αυτό το θέμα των τυχερών παιχνιδιών έχει περάσει από πολλά
στάδια. Το έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Το βελτίωσε ο κ. Βενιζέλος. Μετά στο αεροπλάνο μέσα ο κ. Βενιζέλος σκέφτηκε και
το άλλαξε πάλι. Τώρα φέρνει πάλι κάποιες άλλες αλλαγές. Όλα
αυτά πρέπει να αποσυρθούν και θα αποσυρθούν από μόνα τους
γιατί αυτοί που έχουν συμφέροντα, θα προσφύγουν στα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιβληθεί πάλι πρόστιμο
στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι πληρώνουμε ένα πρόστιμο γιατί καταργήσαμε πριν από χρόνια τα τεχνικά παιχνίδια. Αυτό ενδεχομένως
να σταματήσει γιατί το νομοσχέδιο λύνει τη λειτουργία των τεχνικών παιχνιδιών. Θα πάρουμε όμως, άλλο πρόστιμο για τα τυχερά παιχνίδια ή για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, γιατί ερχόμαστε
και πριμοδοτούμε ένα μονοπώλιο όπου τα μεγαλύτερα συμφέ-
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ροντα τα έχουν οι ιδιώτες και έρχεται το ελληνικό κράτος και
τους δίνει πριμ. Αυτό δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανένας. Το
μόνο λογικό είναι ότι θέλουν να μαζέψουν λεφτά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο οπότε πουλάμε ό,τι έχουμε
όσο-όσο. Δεν ξέρω αν θα τα μαζέψουμε, αλλά στο τέλος αν τα
μαζέψουμε θα τα ξαναδώσουμε πίσω.
Και τώρα υπάρχει ένα ισοζύγιο. Παίρνουμε 500 ή 800 εκατομμύρια από τον ΟΠΑΠ και δίνουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Θα
κάνουμε οκτακόσια χρόνια να εξοφλήσουμε το πρόστιμο με τα
λεφτά που θα πάρουμε. Είναι και αυτό μια λογιστική στην Κυβέρνηση, η οποία είναι προσωρινή και περνάει.
Εκτός από όλα αυτά που σας είπα, ήταν για νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες βελτιώνουν τάχα το νομοσχέδιο. Έχουμε να
κουβεντιάσουμε και για τις τροπολογίες. Είναι μια τροπολογία
που λέει ότι καταργούμε μια σειρά από επιδόματα, αλλά και αυτή
λέει ότι από εκείνο το επίδομα κόβουμε 50%, από το άλλο επίδομα 10% και έτσι συμβαίνει να κόβονται περισσότερα λεφτά
από αυτούς που παίρνουν λίγα λεφτά από ένα επίδομα σε σχέση
με αυτούς που έχουν υψηλά επιδόματα. Δηλαδή, υπάρχει και μια
ρουσφετολογική διαδικασία σε αυτήν τη ρύθμιση, όπου δεν έγινε
και κανένας υπολογισμός. Φαντάζομαι ότι ο υπολογισμός είναι
στη σούμα, τι θα μαζέψουμε στο τέλος. Εμείς θέλουμε να κόψουμε 350 εκατομμύρια. Τώρα, άμα πάρουμε περισσότερα, από
αυτούς που έχουν λίγα, αυτό είναι το συνηθισμένο. Συνήθως οι
μικροί την πληρώνουν. Ένας που παίρνει επίδομα 600 ευρώ του
κόβουν το 10% και ένας που παίρνει 150 του κόβoυν το 50%.
Άμα, μπορείτε εσείς να βρείτε λογική σε αυτήν την ιστορία, πείτε
μας και εμάς.
Υπάρχει και μια άλλη λογική, η οποία λέει τώρα ότι το σύστημα
που είχαμε στις ΔΟΥ τόσα χρόνια, απέτυχε. Τι και αν βάλαμε αυτούς που το έλεγαν ΣΔΟΕ; Αυτό έφταιγε στην αρχή. Το έλεγαν
ΣΔΟΕ, γιατί το είχε αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπόρεσαν να
μαζέψουν τίποτα. Αφού, λοιπόν, έφεραν την ονομασία που ήθελαν -έφταιγαν οι προϊστάμενοι που ήταν σε αυτή, που τους είχε
βάλει η Νέα Δημοκρατία- μετά είπαν: Τώρα θα σας βάλουμε
εμείς, αλλά θα το βάλουμε αξιοκρατικά και αυτό για να γίνει αξιοκρατικά, θα βάλουμε κάποιο χρόνο, θα βάλουμε ποιοι δικαιούνται, ποιοι έχουν μόρια να είναι καλοί προϊστάμενοι,
αντικειμενικά, εμείς δεν κοιτάμε αν είναι δικοί μας ή όχι. Έβαλαν
και αυτήν τη διαδικασία με τα μόρια, άφησαν περίπου ένα χρόνο
τις εφορίες ακέφαλες και μετά έβαλαν κάποιους προϊσταμένους.
Μετά είδαν πάλι τα αποτελέσματα: Μηδέν εις το πηλίκον. Δεν μάζευαν τίποτα.
Τώρα καταργήθηκαν όλα αυτά. Τι υπηρεσιακά συμβούλια, τι
νομοσχέδια του Ραγκούση στο διαδίκτυο, τι μοριοδοτήσεις, καταργούνται τα πάντα. Θα έρχεται ο Υπουργός των Οικονομικών,
θα βάζει όποιον θέλει. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει τον κ. Καπελέρη
και θα τον αφήσει στα τηλεοπτικά κανάλια το πρωί. Μπορεί να
βάλει κάποιον άλλον. Αλλά όποτε θέλει, τον βάζει, όποτε θέλει,
τον βγάζει. Και αυτό είναι μέσα στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Αλλά επειδή και η απελευθέρωση των επαγγελμάτων
έχει κανόνες, ας μας πουν ποια κριτήρια πρέπει να έχουν αυτοί
οι άνθρωποι. Τουλάχιστον θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι; Ή θα
μπορείτε να πάρετε και από το ελεύθερο εμπόριο να βάζετε
προϊσταμένους; Γιατί έτσι και αλλιώς η διαδικασία ελέγχου των
ελεγκτικών μηχανισμών έχει μπει και αυτή μέσα στην ιδιωτικοποίηση. Θα έρχονται δικαστικές εταιρείες κ.λπ., και θα μπορούν
αυτά που δεν κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, να τα κάνουν αυτοί
καλύτερα.
Αλλά πείτε μου τώρα εσείς. Υπήρχαν και δύο τρεις τίμιοι δημόσιοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που πήγαν και έπιασαν τους σκαφάτους. Το διαφημίσατε ένα χρόνο: «Τους πιάσαμε, τους
συλλάβαμε, απατεώνες, φοροδιαφυγή, θα τους βάλουμε πρόστιμα, θα τους πάρουμε τα σκάφη και άλλη φορά να δείτε αν θα
ξαναγίνει». Και έρχεστε τώρα σε ένα άρθρο μέσα και τους τα χαρίζετε. Αυτά δηλαδή τα εικονικά μισθώματα που έκαναν για να
πηγαίνουν βόλτα οι ίδιοι, ενώ έλεγαν ότι πάνε βόλτα τους τουρίστες δεν ισχύουν, τους πιάσατε. Τι λέτε, τώρα, λοιπόν, σε αυτούς
τους ελάχιστους τίμιους δημοσίους υπαλλήλους που τους έπιασαν; «Κορόιδα ήσασταν. Εσείς έπρεπε να έρθετε σε συμβιβασμό
με τους σκαφάτους». Αφού, λοιπόν, πάτε και τους ξαναχαρίζετε,
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τι νοοτροπία ελέγχου της φοροδιαφυγής θέλετε να περάσετε
στο δημόσιο;
Είναι σαν και αυτούς που πιάνουν οι αστυνομικοί. Χύνουν
ιδρώτα για να πιάσουν τρεις κουκουλοφόρους και όταν τους
πάνε στα δικαστήρια, πάνε οι ίδιοι του πολιτικού συστήματος και
τους λένε: «Αυτός είναι δικός μου, αυτός είναι φίλος μου, αυτός
φορούσε την κουκούλα γιατί κρύωνε» και τους ξαναφήνουν.
Τότε, γιατί να τρέχουν οι αστυνομικοί να τους πιάνουν και να
τους πηγαίνουν και να λέτε ότι είναι οι γνωστοί - άγνωστοι; Οι
γνωστοί είναι, άγνωστοι δεν είναι. Το ίδιο, λοιπόν, και οι σκαφάτοι, είναι γνωστοί. Τους πιάσατε, υπήρχαν τίμιοι υπάλληλοι, οι
οποίοι τους συνέλαβαν, και τώρα φέρνετε και τροπολογία, μία
διάταξη μέσα, που λέει: «Καλά θα τους τα χαρίσουμε, αλλά, άμα
κάναμε λάθος και τους πήγαμε και στα δικαστήρια, το σβήνουμε
αυτό, αρκεί να χαριστούν». Σβήνουμε και τα δικαστήρια. Δηλαδή,
τέτοια πάταξη της φοροδιαφυγής γίνεται αυτήν τη στιγμή στην
Ελλάδα.
Τώρα, για να μπω και σε άλλη τροπολογία, είναι αυτή για την
κατάργηση και τη συγχώνευση υπηρεσιών. Υπάρχουν υπηρεσίες
οι οποίες συγχωνεύονται και καταργούνται. Εντάξει, είναι μία που
λέγεται ένωση που τρέφει κάπρους, δεν ξέρω πώς το λέει. Το
είχαν τόσα χρόνια, τώρα το θυμήθηκαν. Υπάρχουν και άλλες, οι
οποίες συγχωνεύονται. Υπάρχουν όμως και σοβαρές υπηρεσίες,
όπως είναι το ΙΓΜΕ και αυτές συγχωνεύονται και δεν ξέρουν τι
θα γίνει και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα. Γιατί αυτοί είναι
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικοί επιστήμονες, τους οποίους και δεν ξέρω και αν θα βρείτε και άλλους να τους αντικαταστήσετε. Υπάρχει, λοιπόν, και συγχώνευση, όπως είναι η ΕΡΤ και
άλλες κρατικές υπηρεσίες, για τις οποίες θα σκεφτούν μετά από
εννιά μήνες πώς θα τις κάνουν. Απλώς τις ονοματίζουν τώρα. Σε
εννιά μήνες θα μαγειρέψουν την ιστορία, θα δουν ποιοι άνθρωποι
είναι δικοί τους. Έτσι και αλλιώς, δικοί τους είναι όλοι, αλλά από
τους δικούς τους θα δουν ποιοι είναι αυτοί οι λιγότερο υποτακτικοί, ας πούμε, που δεν τους διαφημίζουν καλά μέσω των κρατικών καναλιών.
Είναι μερικοί που, ενώ πληρώνονται, δεν διαφημίζουν καλά τα
κυβερνητικά στελέχη. Αυτούς θα τους διώξουμε. Έτσι, λοιπόν,
έχουμε μια αναταραχή μέσα στην ενοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνουν οι υπάλληλοι, τα στελέχη κ.λπ..
Υπάρχει μια φιλοσοφία να περάσουν μέσω του ΑΣΕΠ. Εκεί
είναι το «πλυντήριο». Τώρα τι κριτήρια θα βάλει το ΑΣΕΠ, πώς
θα τους αξιολογήσει, ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν δέκα,
εννιά, οκτώ κ.λπ., δεν το ξέρουμε και προφανώς κανείς εδώ μέσα
δεν έχει εμπιστοσύνη αν θα γίνει αυτή η αξιολόγηση σωστά.
Αυτούς, λοιπόν, που θα αξιολογήσουν, μετά θα τους βάλουν
σε μια εφεδρεία. Είναι αυτό που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, να
τους βάλουν σε μια «αποθήκη». Αν περάσουν δώδεκα μήνες και
αν έχουν ζήσει μέσα στην «αποθήκη», μετά θα τους απολύσουν.
Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα θα τους δίνουν το 60% του μισθού.
Για όλο αυτό το πλέγμα δεν υπάρχει κανόνας τού τι θα γίνει.
Πάλι ρουσφετολογικό είναι το σύστημα. Θα μπορούν να διαλέγουν μερικούς που είναι δικοί τους και θα τους κρατάνε και αυτούς που δεν είναι δικοί τους, θα τους διώχνουν προφανώς, γιατί
πώς θα αντέξουν στην «αποθήκη»;
Σ’ αυτήν την ιστορία θα την πληρώσουν και σοβαρά στελέχη
της Δημόσιας Διοίκησης που δεν θα τους ξαναβρούν, εκτός αν
φτάσουν στην απλή λογική, όποιους είχαν στους οργανισμούς
θα τους μετατάξουν και θα τους μεταφέρουν. Τώρα υπάρχει και
μια άλλη ιστορία, εκτός από τις μετατάξεις υπάρχει και μεταφορά. Αυτό ξεκίνησε από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα τους
μεταφέρουν, λοιπόν εκεί και θα τους κρατήσουν όλους. Επομένως, ποιο θα είναι το μισθολογικό όφελος; Κανένα. Αντί να τους
πληρώνουν αυτοί οι οργανισμοί θα τους πληρώνει ο κρατικός
προϋπολογισμός.
Καλά, τα έσοδα δεν αυξάνονται, αλλά έτσι δεν μειώνονται και
οι δαπάνες. Έχουμε περάσει στον προϋπολογισμό, που το έλλειμμα φτάνει στα 4,3 δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε έσοδα, δεν
έχουμε και μείωση δαπανών.
Με τις διορθώσεις που βάζετε στα τυχερά παιχνίδια -εμείς είχαμε πει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο- καταλήγουμε ότι δεν θα
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ψηφίσουμε κανένα άρθρο. Και στα άρθρα όμως που θα θέλαμε
να ψηφίσουμε, βάζετε σε κάποιες παραγράφους πονηρές διατάξεις. Πείτε μου εσείς, όταν σε ένα άρθρο που θέλουμε να ψηφίσουμε, βάζετε μια παράγραφο όπως είναι αυτή για τα διαθέσιμα
του ελληνικού δημοσίου, τι να κάνουμε; Να ψηφίσουμε ή να μην
ψηφίσουμε, εκτός από μερικά άρθρα για τα τουριστικά καταλύματα και στα πρώτα κεφάλαια που συμφωνούμε με τη φιλοσοφία, παρ’όλο που ο Υπουργός δεν δέχθηκε την πρότασή μας να
βάλει τα τετράστερα;
Εμείς είχαμε πει να μην μπουν τα τετράστερα σαν ομάδα. Θα
μπορούσαν τα τετράστερα ξενοδοχεία να υποβάλλουν ένα master plan. Όταν είναι σε καλές περιοχές, αυτές οι επιτροπές που
συστήνονται για τον έλεγχο των επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ να μπορούν να τις αξιολογήσουν. Δεν έχει
σημασία που είναι τετράστερα. Μια κατοικία εκατό τετραγωνικών
θα είναι με όλες τις προδιαγραφές. Θα είναι μια κατοικία που θα
πληροί όλες τις ανέσεις που μπορεί να δώσει σ’ έναν αγοραστή.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μη στεναχωριέστε. Δεν θα σας κατηγορήσουμε, γιατί έγινε
αυτό που είπατε: ότι θα μας δώσετε άνεση χρόνου.
Θα μπορούσαν, λοιπόν, τα τετράστερα να αξιοποιηθούν όχι
σαν κατηγορία, αλλά μετά από έλεγχο της επένδυσης από τον
ΕΟΤ. Θα μπορούσαν να μπουν τέτοιες περιπτώσεις.
Δεν απαντήθηκε όμως αυτό που είπαμε και είναι διατυπωμένο
ακόμα στο νόμο –δεν ξέρω αν θα διορθωθεί- το να έχουμε νομοθετικές δραστηριότητες της Κυβέρνησης για ρύθμιση και έκδοση
οικοδομικών αδειών, αλλά και να έχουμε τώρα έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στον ΕΟΤ, να γίνεται η νομοθετική ρύθμιση μαζί
με τα αυθαίρετα για την απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Γιατί να μην έχουν μπει και τα τουριστικά καταλύματα στην ίδια κατηγορία, ώστε σε ένα πλέγμα που θα
αντιμετωπίζει το περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά και με την αδειοδότηση να μπορεί να περιλάβει και αυτήν την κατηγορία νέας
μορφής τουρισμού;
Επιπλέον, δημιουργείται μια υπηρεσία μιας στάσης μέσα στον
ΕΟΤ, όταν στην ουσία η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια σειρά
υπηρεσιών μιας στάσης: στο Υπουργείο Βιομηχανίας, στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Τουρισμού. Επομένως, ο
επενδυτής που θα θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα δεν ξέρει σε
ποια στάση θα κατεβεί. Θα πάρει ένα λεωφορείο που θα σταματάει σε διάφορες στάσεις κι άμα πετύχει τη στάση που θέλει, θα
σταματήσει.
Έτσι, λοιπόν, εμείς θα δώσουμε έναν κατάλογο των άρθρων,
τα οποία θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα διευκρινίσουμε κατά τη δευτερολογία. Όμως τελικά κατορθώσατε
σ’ ένα νομοσχέδιο όπου θέλαμε να ψηφίσουμε πολλά άρθρα, στο
τέλος να μην μπορούμε να ψηφίσουμε ούτε ένα!
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας κι ελπίζω να μην
ξανάρθει άλλη φορά τέτοιο νομοσχέδιο.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης έχει το λόγο. Θέλετε να κάνετε κάποια διευκρίνιση, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ένα λεπτό θα χρειαστώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να θέσω ένα θέμα.
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει ένα θέμα διαδικασίας. Ο κύριος
Υπουργός κατέθεσε διορθώσεις στα άρθρα και ουσιαστικά νέες
τροπολογίες όταν ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κι ο εισηγητής
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είχαν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις τους επί των άρθρων.
Υπάρχει κι ένα δεύτερο θέμα, πολύ σοβαρό. Στο άρθρο 18 παράγραφος 10 φέρνει μια νέα διάταξη, που είναι μια νέα τροπολογία ουσιαστικά, πέρα από τον Κανονισμό της Βουλής και το
Προεδρείο θα έπρεπε να παρέμβει ώστε αυτή η διάταξη να μην
έρθει. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία.
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Υπάρχει όμως κι ένα πολύ σοβαρό θέμα ουσίας. Ουσιαστικά ο
Υπουργός έρχεται να καλύψει δικές του ατυχείς πολιτικές, επιδοτώντας μια τράπεζα που έχει έλλειψη κεφαλαίου, την «PROTON BANK», με την οποία δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα με τους
υπηρεσιακούς παράγοντες, με μια διάταξη που νομιμοποιεί εκ
των υστέρων τις ενέργειές του. Νομίζω ότι ο παριστάμενος Αναπληρωτής Υπουργός πρέπει να ενημερώσει, όσον αφορά την τοποθέτηση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και άλλων κομμάτων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:…και άλλων κομμάτων, απ’
ό,τι άκουσα, για το συγκεκριμένο θέμα. Να έρθει ο κύριος
Υπουργός και να μας δώσει σαφείς εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Να μας πει δηλαδή, ποιος έχει δίκιο. Είχαν δίκιο οι
υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν του έλεγαν ότι δεν πρέπει να καταθέσει τα διαθέσιμα του κράτους σε μία τράπεζα, η οποία έχει
έλλειψη κεφαλαιουχικής επάρκειας και γι’ αυτό ζητάει αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου; Ή έχει δίκιο αυτός που επέμενε, παρά
τις αποφάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, να βάλει αυτά τα
χρήματα εκεί;
Δεν αφορά βέβαια τον Υπουργό και δεν θέλω να μιλήσω
σκληρά γι’ αυτόν, διότι είναι και νέος Υπουργός, αλλά οι διατάξεις τις οποίες παραβίασε κι, εκ των υστέρων, έρχεται να νομιμοποιήσει είναι οι διατάξεις του σκανδάλου Κοσκωτά. Θυμάστε
τότε τι έκαναν τα επιφανή στελέχη του ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο
Κοσκωτά και την Τράπεζα Κρήτης.
Όσο για την ημερομηνία, κύριε Παπαδημούλη, για την οποία
ρωτήσατε, γιατί μπαίνει από το 1997, είναι ακριβώς γιατί ο εκτελεστικός νόμος του ’95, τον οποίο παραβιάζει ο κ. Βενιζέλος βάζοντας τα χρήματα στην «PROTON BANK» παρά τις αποφάσεις
των υπηρεσιακών παραγόντων, δίνει το δικαίωμα στη συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει αυτήν τη
διαχείριση και η υπουργική απόφαση βγήκε το Δεκέμβριο του
1997. Για να καλυφθεί, λοιπόν, αυτή η αταξία, η οποία υπάρχει,
στο νόμο ο κ. Βενιζέλος βάζει «από Δεκέμβριο του 1997». Προσέξτε τη συνεπαγωγή: Σκάνδαλο Κοσκωτά, νόμος του ’95 για να
λήξει αυτή η αταξία των διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου για
το πώς δίδονται τα χρήματα στις τράπεζες –δίδονται μόνο σε
τράπεζες με κεφαλαιακή επάρκεια-, υπουργική απόφαση του ’97,
απόφαση του κ. Βενιζέλου να βάλει τα χρήματα σε μία τράπεζα
που δεν έχει κεφαλαιουχική επάρκεια, και νόμος εκ των υστέρων.
Ή, λοιπόν, ο ίδιος είχε δίκιο και σωστά έβαλε τα χρήματα στην
«PROTON BANK» ή οι υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν δίκιο.
Οπότε αν είχε δίκιο ο ίδιος, δεν έχει νόημα να φέρνει την τροπολογία. Αν είχαν δίκιο οι υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχει μία
αταξία για την οποία ο κ. Βενιζέλος πρέπει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον ενημερώσετε και να έρθει να δώσει εξηγήσεις εδώ στη Βουλή.
Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, να μην το δέχεστε, διότι δυστυχώς
υποβαθμίζεται το κύρος του Κοινοβουλίου. Και άλλοι συνάδελφοι
και εγώ εχθές σας κάναμε έκκληση και νομίζω ότι πρέπει να δείξετε ευαισθησία.
Και ο Πρόεδρος της Βουλής, από τον οποίο ζήτησαν όλα τα
κόμματα της Βουλής να έρθει και να δώσει εξηγήσεις για τον
τρόπο που γίνεται η νομοθετική επεξεργασία των νομοσχεδίων.
Στο συγκεκριμένο θέμα του άρθρου 18, παράγραφος 10 υπάρχει
μια αταξία, διότι δεν είναι νομοτεχνική βελτίωση, αλλά είναι νέα
τροπολογία.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να ενημερώσετε τον Πρόεδρο της
Βουλής, να έρθει να μας δώσει και ο ίδιος εξηγήσεις. Εάν εμείς
δεν προστατέψουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, δεν θα έχουμε
καλή τύχη στις δύσκολες εποχές τις οποίες περνούμε.
Εσείς, λοιπόν, έχετε ευθύνη και ο Πρόεδρος της Βουλής έχει
ευθύνη να προστατεύσει το κύρος του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μπορούμε να νομοθετούμε με κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Αυτό θέλει η Κυβέρνηση και δεν πρέπει να το επιτρέψει το
Προεδρείο της Βουλής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα παρακαλούσα τα
κόμματα να αφήσουν το Προεδρείο της Βουλής έξω από την
αντιπαράθεση τους, αν θέλουν πράγματι την αναβάθμιση του
Κοινοβουλίου.
Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και σας εξήγησα και προηγούμενα.
Μην επανερχόσαστε στα ίδια και στα ίδια.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μια έκκληση στον παριστάμενο Υπουργό, τον κ. Οικονόμου, να αποσύρει πάραυτα η Κυβέρνηση αυτήν την τροπολογία που κατέθεσε
μέσα στη διαδικασία, κατά πλήρη παραβίαση του Κανονισμού και
αφορά την προσπάθεια να νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων, μεταχρονολογημένα, πράξεις του Υπουργείου σας σχετικά με μια
συγκεκριμένη τράπεζα και τα σχετικά διαθέσιμα του δημοσίου.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε μια περίπτωση πλήρους παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής, μιας κατάφωρης παραβίασης
του Κανονισμού της Βουλής. Βεβαίως, όπως έχουμε πει όλη η
διαδικασία σχετικά με αυτό το πολυνομοσχέδιο και τις τροπολογίες, κουρελιάζει τον Κανονισμό.
Αλλά εδώ, κύριε Πρόεδρε, παραπάει το κακό. Διότι, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν έχουμε προσθήκη, ούτε νομοτεχνική βελτίωση σε
κάποιο άρθρο. Έχουμε νέα διάταξη. Δεν υπάρχει τίποτα το σχετικό στο νομοσχέδιο, παρεμφερές έστω, συγγενές έστω, με τη
διάταξη η οποία προστίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο 18.
Έχουμε μια νέα διάταξη, ένα νέο περιεχόμενο που θέλει συζήτηση.
Έπρεπε να είχε τεθεί, αν επέμενε ο κύριος Υπουργός –κακώς,
κατά τη γνώμη μας- από την αρχή της διαδικασίας, να είχε συζητηθεί στην επιτροπή, να είχε συζητηθεί στην Ολομέλεια ή εν
πάση περιπτώσει, να είχε τεθεί υπό τη μορφή τροπολογίας, όπως
ετέθησαν και άλλες τροπολογίες-εκτρώματα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Τουλάχιστον, να ετίθετο ως τροπολογία.
Εδώ με πλήρη παραβίαση του Κανονισμού, κατατίθεται εφόσον έχουμε ομιλήσει επί των άρθρων μάλιστα πολλοί εισηγητές
και απέμειναν μόνο δύο –δηλαδή, λόγω χρόνου επειδή δεν προλάβαινε η Βουλή, δεν ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις όλων των
εισηγητών- και θα κατατίθεντο και μετά τους εισηγητές στη συζήτηση επί των άρθρων.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι πρωτοφανή. Διαδικαστικά είναι εντελώς ευτελιστικά, για αυτήν την Αίθουσα. Νομίζω
ότι αυτό που έχει να κάνει η Κυβέρνηση αυτήν την ώρα είναι να
αποσύρει αυτήν την τροπολογία, η οποία δεν είναι προσθήκη.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αν επιμένει ο κύριος Υπουργός –κατά τη γνώμη μας, θα
πρέπει να την επανεξετάσει- να τη φέρει σε ένα άλλο νομοσχέδιο
με κανονικές διαδικασίες, να συζητηθεί υπό πλήρεις διεργασίες
μέσα στην επιτροπή με πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια. Να
μπορούμε με άνεση να τοποθετηθούμε όλοι, να τοποθετηθούν
και οι αρμόδιοι, να τοποθετηθεί και να γνωρίζει και η κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάντως, αυτές οι διαδικασίες
είναι ανεπίτρεπτες. Και βεβαίως την ευθύνη για τις προσθήκες
και τις τυχόν τροπολογίες –που τις βαφτίζετε προσθήκες- δεν
την έχει το Προεδρείο, όμως και το Προεδρείο, αγαπητέ κύριε
Πρόεδρε –και δεν αναφέρομαι προσωπικά, εννοώ το Προεδρείο
ως συλλογικό όργανο- έχει άποψη αν οι υπουργικές παρεμβάσεις είναι συμβατές με τον Κανονισμό της Βουλής ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γιώργος Καρατζαφέρης έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Η εύκολη λύση, κύριε Πρόεδρε, είναι να
βλέπεις το δέντρο και να χάνεις το δάσος και μου κάνει εντύπωση σε αυτήν την τόσο δύσκολη συγκυρία γιατί κάποιοι επιμένουν να βλέπουν το δέντρο –που μάλλον είναι θάμνος- παρά το
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δάσος, το οποίο απειλείται.
Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα πράγματα. Δεν ξέρουμε ότι
στο «μαγειρείο» –και εκεί θα έπρεπε να έχουμε συμμετοχή, κύριοι συνάδελφοι- γίνονται πολλά για συμπτύξεις, συγχωνεύσεις,
συνενώσεις τραπεζών. Δεν έχει καταλάβει το Κοινοβούλιο ότι
έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια –τεράστια μεγάλα μαχαίρια- τα
οποία με γραφίδες και μικρόφωνα προσπαθούν να προσδιορίσουν τα συνοικέσια, εάν δηλαδή θα πρέπει η Εθνική να πάει με
τη «EUROBANK» ή αν θα πρέπει να μείνει απέξω η «EUROBANK»
για να πάει με την «ALPHA ΒΑΝΚ», για να μείνει ορφανή η Πειραιώς, να παντρευτεί εν συνεχεία με την Εθνική, αφού εν τω μεταξύ έχουν μαζέψει τα παραμάγαζα.
Κοιμόμαστε όλοι! Και το θέμα τώρα είναι η «PROTON ΒΑΝΚ»,
το «περίπτερο», το «ψιλικατζίδικο» και δεν είναι ότι το «σούπερ
μάρκετ» φλέγεται. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας! Έχουμε πάρει
χαμπάρι εμείς στο Κοινοβούλιο τι συμβαίνει με το τραπεζικό σύστημα και με αυτούς που είναι πίσω από το τραπεζικό σύστημα,
τα τεράστια μαχαίρια, τα οποία μπορούν και διευθύνουν το σύνολο του Τύπου, εκτός μερικών εξαιρέσεων, κύριε Πρόεδρε;
Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το τι γίνεται; Δεν βλέπετε τις επαφές,
τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονται με όλους εκείνους, οι
οποίοι περιμένουν πώς και πώς να γίνει το μεγάλο deal; Μέρος
του μεγάλου deal είναι αυτό το οποίο ζούμε. Μέρος! Το ελάχιστο! Το πετραδάκι!
Το λατομείο δεν το βλέπουμε. Ή δεν το βλέπουμε ή όλοι μας
έχουμε αποφασίσει να μην το δούμε. Μας εξυπηρετεί να μείνουμε από πίσω γιατί γίνονται εκρήξεις στο λατομείο. Εκεί όμως
θέλω την παρουσία, εκεί θέλω τη γενναιότητα του πολιτικού κόσμου, να μπούμε μπροστά και να γνωρίζουμε εκ των προτέρων
τι πάει να μεθοδευθεί! Το πάρτι των πολλών δισεκατομμυρίων!
Η «PROTON BANK» είναι θέμα, το οποίο ανεδείχθη μέσα σε
αυτήν την αντάρα του εσωτερικού ανταγωνισμού. Περί αυτού
πρόκειται. Και να την κλείσουμε –εγώ σας λέω- αύριο το πρωί,
να μπουκάρει μέσα και να τη διαλύσει, τι θα συμβεί; Ενθυμήστε
τι έγινε τότε εις την Τράπεζα Κρήτης για να σωθούν οι καταθέτες.
Υπάρχουν φωνές που σήμερα ακούγονται εναντίον αυτής της
οποιασδήποτε διαδικασίας και ρύθμισης και εγώ υποχρεούμαι
να ακούσω τον Αντιπρόεδρο όχι υπό τον τύπο της απολογίας –ε,
αυτό δεν είναι και τόσο πλούσιο και γενναιόδωρο- για το πώς θα
το δικαιολογήσει. Υποχρεούμαστε να το ακούσουμε.
Σας θυμίζω τότε που όλοι σπεύδατε –εγώ ήμουν δημοσιογράφος, έχω δε την εξαιρετική τιμή να είμαι αυτός που πρωτοαποκάλυψε το σκάνδαλο του Κοσκωτά με την «TV PRESS» και θα το
θυμάται ο τότε Πρόεδρος ΟΤΟΕ κ. Πρωτόπαπας, ήταν δική μου
μάχη για να βγει αυτό το πράγμα- για το πώς θα σώσουμε τους
καταθέτες της Τράπεζας Κρήτης. Πώς θα τους σώσουμε! Και βέβαια αυτή ήταν ευθύνη του πολιτικού κόσμου, πώς δηλαδή αυτός
ο φουκαράς που είχε καταθέσεις σε αυτήν την τράπεζα –που
έδινε και το ηυξημένο επιτόκιο- θα σωζόταν.
Άρα, τι θέλουμε; Τον οποιονδήποτε –που δεν είναι και πολλοί
εν πάση περιπτώσει- που είχε εμπιστευθεί τα κελεύσματα της
«PROTON BANK» –και η οποία είχε και υψηλότερα επιτόκια για
να μαζέψει κανέναν άνθρωπο- να τον βλέπουμε να οδηγείται εις
την αγχόνη για να τρέχουμε μετά εμείς οι ίδιοι και να γινόμαστε
υπερασπιστές εκείνου που θα πέσει.
Υποχρεούμεθα, για να μην πέσει το τραπεζικό σύστημα. Δεν
είναι οι τράπεζες οι καρχαρίες, ο μπαμπούλας, ο κακός, ο αιμοδιψής. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλετε να προσχωρήσω σε αυτά
τα προσδιοριστικά, να προσχωρήσω, δεν έχω καμμία δυσκολία.
Η τράπεζα, όμως, είναι ο κόσμος, το σύνολο των καταθετών.
Αυτό είναι η τράπεζα, το σύνολο των καταθετών.
Εμείς, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε; Κάθε κίνηση, κύριε
Υπουργέ, που θα σώσει το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να γνωρίζετε και από την πολιτική σας εμπειρία και την κοινωνική σας
καταξίωση ότι αν αρχίσει το ντόμινο, δύσκολα σταματάει στην
κατάσταση που είναι η οικονομία της χώρας.
Εδώ δυσκολεύτηκε η Αμερική. Κόντευε να πέσει έξω ο κολοσσός με την πτώση της «LEHMAN BROTHERS» και το ντόμινο πήγαινε τρέχοντας και αναγκάστηκε να τυπώσει χαρτί. Εάν δεν
τύπωνε τότε το χαρτί η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σή-
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μερα δεν θα υπήρχε οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εμείς δεν μπορούμε στο τυπογραφείο στο Χολαργό να τυπώσουμε νομίσματα. Και εάν πέσει μία τράπεζα έξω, κινδυνεύετε
τα μάλα. Άρα χτυπάω το καμπανάκι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν είναι η «PROTON BANΚ» το πρώτον! Το πρώτο είναι να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει τεράστιους τριγμούς.
Και αυτοί οι τριγμοί θα πολλαπλασιαστούν από τη στιγμή που οι
κύριοι φορείς κάποιων τραπεζών δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη,
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και αυτό θα τις οδηγήσει
υπό τον έλεγχο ουχί του δημοσίου, αλλά της Ευρώπης. Και αυτή
είναι μία εξαιρετικά επικίνδυνη ατραπός για να βγούμε από αυτήν
την κρίση.
Χάσαμε τη νομισματική πολιτική. Δεν είναι στα χέρια μας. Το
εκχωρήσαμε. Χάνουμε τη δημοσιονομική. Δεν μπορείτε να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά. Δείτε το με τους ταξιτζήδες. Εάν
χάσουμε και την τραπεζική επιλογή, τότε δεν θα βγούμε ποτέ
από την ύφεση. Σας καλώ, λοιπόν, να δείτε το θέμα άμεσα, αρκούντως ρεαλιστικά και κυρίαρχα. Δεν πρέπει να πέσει καμμία
τράπεζα. Οι επιμέρους ρυθμίσεις θα βρεθούν.
Στο κάτω-κάτω γιατί κάνουμε πάρτι; Δεν πρέπει να αφήσουμε
τη δικαιοσύνη; Δεν έχετε εμπιστοσύνη στον κ. Νικολούδη, έναν
εξαίρετο εισαγγελέα, να καταλήξει; Έχουμε πιαστεί μόνο από τις
κατηγορίες και λέμε το α ή το β; Ας υπάρχει συγκεκριμένη κατάληξη, ότι υπάρχει αδίκημα, υπάρχει υπεξαίρεση, υπάρχει όποιο
στοιχείο θέλετε απάτης και μετά να βγούμε και να τοποθετηθούμε. Μόνο με τη σκέψη ότι υπάρχει, βγαίνουμε όλοι και βγάζουμε τα μαχαίρια; Δεν πρέπει αυτήν τη στιγμή να μαχαιρώσουμε
το τραπεζικό σύστημα, γιατί δεν είναι οι επτά, οκτώ, δέκα κεφαλαιοκράτες, αλλά είναι το σύνολο του ελληνικού λαού, που έχει
καταθέσει στις τράπεζες το βιός του.
Εάν, λοιπόν, οι συζητήσεις αυτές εκτραχυνθούν μέσα από διαδικασίες ανέλιξης της κομματικής τάσης ενός εκάστου κόμματος, αύριο το πρωί θα δείτε πάλι αποδράσεις καταθέσεων και
πάλι θα βρισκόμαστε στο σημείο ναδίρ. Χρειάζεται, λοιπόν,
πολλή προσοχή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο τραπεζικό
σύστημα.
Δεν σας λέω να οδηγηθείτε στη σκέψη από πού και ως πού ξεκίνησε η σειρά των αποκαλύψεων, για ποιο λόγο, με ποιο στόχο
και με ποιο αποτέλεσμα. Βάλτε το και λίγο στο μυαλό σας, ιδίως
κάποιοι εξ υμών, οι οποίοι από συγκεκριμένες γραφίδες έχουν
θιχτεί κι έχουν υπονομευθεί κι έχουν ναρκοθετηθεί. Χρειάζεται
λίγο περισσότερη προσοχή, σοβαρότητα και στιβαρότητα, κύριε
Υπουργέ.
Κλείνω με αυτό. Βλέπετε ότι η Κυβέρνησή σας πάσχει σε ορισμένους τομείς. Το θέμα των ταξιτζήδων, των ιδιοκτητών ταξί
αφορά σε ένα μέγιστο οικονομικό μέγεθος. Και βοηθούν την οικονομία, αλλά και, από την άλλη, βλάπτουν καίρια την οικονομία
με τις απεργίες τους. Ως εκ τούτου νομίζω ότι το Υπουργείο σας,
κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αναλάβει την τελική
ευθύνη ρύθμισης των ταξί. Εσείς θα το αναλάβετε. Όπως σε σας
ήρθε και η ευθύνη για τα μεγάλα έργα. Δεν μπορεί να υπάρχουν
δύο άξονες ασκήσεως μιας οικονομικής πολιτικής.
Το θέμα «καίει» και πρέπει να δοθεί λύση, ώστε ούτε η Ελλάδα,
ούτε η κοινωνία να ταλαιπωρείται, ούτε βεβαίως και εσείς να αυτοσχεδιάζετε με προκλητικό τρόπο, που δημιουργεί μια μεγάλη
κοινωνική αναστάτωση, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχει ελεγχθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, έχει το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια:
Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα το λόγο είναι αυτό το οποίο
ετέθη από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των άλλων
κομμάτων και το οποίο σχολίασε ο αξιότιμος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, χθες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε για αρκετή ώρα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, να αναφέρεται στα
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σημερινά δεδομένα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και
εξήγησε ο ίδιος –μπήκε και στην Αίθουσα αυτήν τη στιγμή- τους
λόγους για τους οποίους ακολουθείται η συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Εγώ θα υιοθετήσω την άποψη του κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος
λέει ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, σοβαρότητα και ευθύνη αυτήν
τη στιγμή όταν μιλούμε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως, οι ελληνικές τράπεζες, όπως τόνισε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, πέρασαν τα «stress tests» και αυτό ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό. Επίσης, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε μία συμφωνία η οποία
προστάτευσε τη ρευστότητα, τον Έλληνα καταθέτη και επομένως τα συμφέροντα όχι των τραπεζών αλλά της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων καταθετών, από τις όποιες επιπτώσεις
μπορούσαν να υπάρχουν θεωρητικώς από τη συμφωνία επαναγοράς των ομολόγων.
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πάρα πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση
έχει κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις που πρέπει προκειμένου να
προστατεύσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν τη εννοία της
προστασίας της ρευστότητας της οικονομίας και των συμφερόντων των καταθετών, δηλαδή των απλών πολιτών. Μ’ αυτήν την
έννοια προχθές ο Αντιπρόεδρος εξήγησε –και νομίζω ότι θα έχει
την ευκαιρία να μας τα πει εν συνεχεία- ποιοι είναι οι λόγοι που
επιβάλλουν τις συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες έγιναν.
Καλά θα κάνουμε να μη δημιουργούμε εντυπώσεις στην Αίθουσα, γιατί στο βωμό των βραχυπρόθεσμων εντυπώσεων δημιουργούμε ή κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μία ζημιά, η οποία
μπορεί να έχει γενικότερα χαρακτηριστικά. Αυτό ας το προσέξουν οι κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι έθεσαν τα σχετικά θέματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι καθαρό το τι συνέβη με την πρόταση, η οποία έγινε χθες.
Αναλύθηκε διεξοδικά και ακριβώς αυτά τα οποία ειπώθηκαν χθες,
αποτυπώθηκαν και στη διόρθωση, στη διατύπωση την οποία κατέθεσε χθες ο κύριος Υπουργός. Τι λέει αυτή η πρόταση σε τελική ανάλυση; Θα δώσει, βέβαια, ο ίδιος περισσότερες
διευκρινίσεις επ’ αυτού, αλλά η πρόταση λέει ότι το Υπουργείο
Οικονομικών έχει τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με το θεματοφύλακα της αξιοπιστίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
που είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος –και αυτό είναι που έχει σημασία- να τοποθετεί τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν αυτές τις εντυπώσεις. Να μην παίζουμε εκεί που δεν πρέπει να παίζουμε. Να στεκόμαστε υπεύθυνα και να
καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα, τα οποία
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Κάθε αυθαίρετη αναγωγή σε
πραγματικά προβλήματα του παρελθόντος μάλλον ζημιά μπορεί
να προκαλέσει παρά να ωφελήσει κανέναν.
Ως προς τη δεύτερη αναφορά που έκανε ο κ. Καρατζαφέρης,
πράγματι, αναφέρθηκα και χθες στο θέμα της απεργίας των ταξί.
Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει μία δέσμευση του Πρωθυπουργού για ανοιχτό διάλογο
χωρίς προκαταλήψεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το
οποίο έχει καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Ραγκούσης. Μιλάμε για ένα χρονοδιάγραμμα ανοιχτού διαλόγου, το οποίο κατά τον ίδιο τον κ. Ραγκούση θα
καταλήξει σε νομοθετική διάταξη, σε νόμο, ο οποίος βεβαίως θα
έρθει να συζητηθεί στη Βουλή και θα έχουν την ευκαιρία όλοι να
τοποθετηθούν επ’ αυτού.
Υπάρχει, λοιπόν, όλη η δυνατότητα μετά απ’ αυτές τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός να λυθεί η απεργία, να σταματήσει η ταλαιπωρία του
κοινωνικού συνόλου και του τουρισμού και να μπουν οι ιδιοκτήτες των ταξί στο διάλογο με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
που έχει ζητήσει η Κυβέρνηση, για το οποίο λέω ξανά ότι θα καταλήξει σε σχέδιο νόμου, σε νομοθετική παρέμβαση, την οποία
θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στη Βουλή των Ελλήνων.
Να λυθεί, λοιπόν, η απεργία, να σταματήσει η ταλαιπωρία και
αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Καρατζαφέρης, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω μία δήλωση πάνω σ’ αυτό το οποίο είπε ο
κ. Πρωτόπαπας. Εμείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι όταν θα έρθουμε στα πράγματα –και αυτό
θα συμβεί πάρα πολύ σύντομα- θα κινηθούμε πάνω στο προεδρικό διάταγμα Ρέππα!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ό,τι και αν φέρει η Κυβέρνηση, εμείς θα το αρνηθούμε! Θα κινηθούμε –και το λέμε ευθέως- προς κάθε ενδιαφερόμενο! Θα υιοθετήσουμε το προεδρικό διάταγμα του Ρέππα!
Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να
αναλάβει άλλος φορέας την ευθύνη επίλυσης του θέματος, γιατί
αυτό το οποίο συμβαίνει βλάπτει σοβαρά την οικονομία της
χώρας.
Θέλω να πιστεύω ότι και η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα κινηθεί με την πρέπουσα και δέουσα ευθύνη πάνω στο θέμα αυτό και
θα αντιληφθεί ότι η μόνη λύση που μπορεί να σώσει τα πράγματα
και να λύσει την απεργία είναι η υιοθέτηση αύριο το πρωί του
προεδρικού διατάγματος του Ρέππα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ήμουν στο χώρο
της Βουλής σε πολύ κρίσιμες συσκέψεις για τα θέματα που αφορούν την οικονομία της χώρας και δεν έχω παρακολουθήσει τη
συζήτηση και δεν θα ήθελα να αδικήσω κανέναν έχοντας δευτερογενή πληροφόρηση για τα όσα είπε ο κ. Κεφαλογιάννης και ο
κ. Παπαδημούλης.
Επειδή τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και ο καθένας
πρέπει να μετράει τις λέξεις του, θα ήθελα κατά παρέκκλιση του
Κανονισμού να τους δώσετε ξανά το λόγο, να πουν τον πυρήνα
έστω της επιχειρηματολογίας τους εδώ ενώπιών μου, για να λάβουν απάντηση αυτοί και κυρίως για να μπορέσω να δώσω απάντηση στον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ωριμότητα,
μεγαλύτερη σοβαρότητα και μεγαλύτερη υπευθυνότητα από ορισμένους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και είναι θετικό, κύριε Πρόεδρε,
αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω ότι το ύφος του κ. Βενιζέλου δεν είναι το πρέπον. Κι
αν θέλει να ακούσει τον πυρήνα, ασφαλώς κι έχει το δικαίωμα.
Πρώτη του υποχρέωση είναι να βρίσκεται μέσα στην Αίθουσα,
να ακούει πρωτογενώς τις απόψεις των κομμάτων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Περάστε στην ουσία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν σας επιτρέπουμε αυτό
το ύφος, κύριε Βενιζέλο, και δεν θέλουμε την αντιπαράθεση
αυτή, διότι θα φθάσουμε σε πολύ υψηλούς τόνους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Περάστε στην ουσία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συνέλθετε, κατεβάστε
τους τόνους, προσγειωθείτε και να μιλάτε με σεβασμό στα κόμματα και τους εκπροσώπους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ανακαλέστε στην
τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να έχει αυτήν τη
συμπεριφορά!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεύτερο θέμα. Ας έρθουμε
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τώρα στην ουσία του θέματος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κ.
Βενιζέλο, αφορά και τον Πρόεδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Νομίζω ότι δεν είχατε κανένα λόγο να δηλώσετε «παρών»,
κύριε Καρατζαφέρη. Είναι δουλειά της Κυβέρνησης να απαντήσει για το θέμα που θέσαμε. Εσείς δεν είστε συνήγορος της Κυβέρνησης. Απουσία του κ. Βενιζέλου νιώσατε την ανάγκη να
δικαιολογήσετε λάθη της Κυβέρνησης. Εμείς δεν μιλήσαμε γενικά για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πολύ σωστά είπατε ότι
πρέπει να προστατεύσουμε. Και με περίσσεια σοβαρότητα και
τα κόμματα της Αντιπολίτευσης σ’ αυτήν την κρίσιμη φάση αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
Θέσαμε ένα θέμα το οποίο έχει διαδικαστική ουσία. Και αυτό
το λέω προς το Προεδρείο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Υπουργός να
φέρνει τη διάταξη επί της διαδικασίας, άρθρο 18, παράγραφος
10, το οποίο δεν είναι αλλαγή-τροποποίηση κάποιων διατάξεων
του νομοσχεδίου, αλλά είναι νέα τροπολογία, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τον Κανονισμό. Αυτό είναι θέμα διαδικασίας, για
το οποίο περιμένουμε και τον Πρόεδρο της Βουλής να έρθει να
απαντήσει. Και είναι κι ένα θέμα ουσίας.
Ποιο είναι το θέμα της ουσίας; Για ένα δευτερεύον τραπεζικό
οργανισμό, ο οποίος δεν πέρασε τα stress tests, δεν πήγε καθόλου στη διαδικασία, για έναν οργανισμό του οποίου οι ίδιοι οι μέτοχοι στη γενική συνέλευση ζήτησαν να κάνει αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά παράβαση του νόμου του 1995, ο
οποίος θυμίζω στο Κοινοβούλιο ότι έγινε για να καλύψει τις αταξίες του σκανδάλου Κοσκωτά, γι’ αυτό έγινε αυτός ο νόμος.
Και η υπουργική απόφαση από την κυβέρνηση Σημίτη βγήκε
το Δεκέμβριο του 1997. Κι εκεί τι ορίζει η υπουργική απόφαση;
Στα άρθρα 2 και 3 της υπουργικής απόφασης της κυβέρνησης
του Σημίτη λέει, ότι πρέπει να κατατίθενται τα κεφάλαια τα οποία
έχει το ελληνικό δημόσιο σε τράπεζες, οι οποίες έχουν κεφαλαιακή επάρκεια. Δηλαδή, εδώ θα καταργούμε τη νομοθεσία; Εδώ
θα ακολουθούμε μία λογική, ό,τι θέλει ο Υπουργός.
Και το ερώτημά μου προς εσάς, κύριε Βενιζέλο, είναι απλό: Ή
εσείς είχατε δίκιο και στηρίξατε το τραπεζικό σύστημα κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης του ’97, που σ’ αυτά τα δύο
άρθρα δίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το πώς θα
διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του κράτους –σας είχαν βάλει τις παρατηρήσεις από κάτω- και άρα εσείς είχατε δίκιο και καλά κάνατε
ή είχαν δίκιο τα στελέχη του τραπεζικού συστήματος που έβαλαν
τις παρατηρήσεις.
Το ότι φέρνετε σήμερα αυτήν την τροπολογία –γιατί τροπολογία είναι- σημαίνει ότι δεν είχατε δίκιο και έρχεστε εκ των υστέρων να καλύψετε μια αταξία. Γι’ αυτήν την αταξία σας
εγκαλούμε. Δεν σας μιλήσαμε για σκάνδαλο. Όμως, επειδή είστε
πληθωρικός και ως πολιτικός και κάνετε πολλά λάθη, προσπαθούμε να σας προστατεύσουμε από λάθη που κάνατε και στο παρελθόν…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Συγκρατηθείτε λίγο! Να είστε ευγενής!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαι ευγενής, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Αρκετά με σας!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαι ευγενής!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Αρκετά!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατεβάστε κάτω το χέρι.
Μη μου δείχνετε εμένα χέρι, διότι εγώ δεν καταλαβαίνω από
αυτά!
Και επειδή με προκαλείτε –και κλείνω μ’ αυτό- σας λέω ότι την
ίδια αλαζονεία δείχνατε και παλαιότερα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν έχετε καμμία αίσθηση των
πραγμάτων! Καμμία αίσθηση!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Την ίδια διαδικασία ακολουθήσατε, όταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
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ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια διαδικασία ακολουθήσατε, όταν…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Προχειρολογείτε ακατάσχετα!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …εσείς ως προχειρολόγος
και όχι μόνο, αλλά και ως πρόχειρος νομοθέτης, φέρατε διάταξη
στο ελληνικό Κοινοβούλιο ως Υπουργός τότε των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι
φυσικού προσώπου -παρ’ ότι και τότε σας λέγαμε ότι κάνετε
λάθος- και σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο εξήντα μετοχές τεχνικών εταιρειών. Σας προστατεύουμε, λοιπόν!
Αφήστε την αλαζονεία, φερθείτε ως Βενιζέλος και όχι ως Ευάγγελος Βενιζέλος και αφήστε τα αυτά. Ακούστε τη φωνή της
Αντιπολίτευσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διακόψετε αυτό το χυδαίο ομιλητή!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …και προστατεύστε τον
εαυτό σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τον διακόψετε!
(Θόρυβος-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που γίνεται σήμερα
δείχνει ότι κακώς παρακάμψατε αυτά τα οποία σας είπε…
(Θόρυβος-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, να μη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, επί του Κανονισμού υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Ο κ. Κεφαλογιάννης λαμβάνει το λόγο ως Αναπληρωτής του
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και λαμβάνοντας το λόγο στο
όνομα του κ. Σαμαρά και ως θεσμικός εκπρόσωπος του κόμματός του, χυδαιολογεί, συκοφαντεί, ψεύδεται και υποβαθμίζει το
επίπεδο αυτής της Αίθουσας.
Όπως, λοιπόν, παίρνει το λόγο και ζητά να έρθει ο Πρόεδρος
της Βουλής, εγώ παίρνω το λόγο και ζητώ να έρθει ο κ. Σαμαράς
στην Αίθουσα. Ζητώ να έρθει ο κ. Σαμαράς στην Αίθουσα για να
κάνουμε το διάλογο πολιτικά με ευπρέπεια και θεσμικότητα,
όπως το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Θεωρώ ότι είναι μια παθογένεια αυτό που συμβαίνει εδώ με το λόγο που αναπτύσσει ο κ.
Κεφαλογιάννης. Θα αγνοήσω παντελώς όσα λέει προσωπικά και
θα απαντήσω στην ουσία του θέματος, το οποίο έχει κορυφαίες
διαστάσεις. Εδώ μέσα λέγονται πράγματα με προχειρότητα και
ανευθυνότητα, τα οποία έχουν επιπτώσεις στην ουσία της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης της χώρας.
Όμως, ήθελα να σας παρακαλέσω να ζητήσετε από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να έρθει στην Αίθουσα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε τι συνίσταται το
προσωπικό, κύριε Κεφαλογιάννη; Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό,
όταν με καθυβρίζει με αυτόν τον τρόπο ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας καθυβρίζει; Ακούσατε εσείς να σας καθυβρίζει ο κ. Βενιζέλος;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω δικαίωμα να μιλήσω για ένα λεπτό.
Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος συνήθως κρατά την ψυχραιμία του,
φαίνεται ότι την έχασε, γιατί βρίσκεται εν αδίκω. Και βρίσκεται
εν αδίκω για τη διάταξη του άρθρου 18, παράγραφος 10. Και βρίσκεται σε αδυναμία, γιατί δεν μπορεί να μου απαντήσει γιατί σταμάτησε εξήντα μετοχές να διαπραγματεύεται το Χρηματιστήριο
με τη διάταξή του.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτό είναι το προσωπικό, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτε γι’ αυτό, το οποίο
έβγαλε η κ. Μπενάκη, όπου παραποίησε νόμο της Βουλής ψηφισμένο στη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και ήρθε ο ίδιος στο εθνικό Κοινοβούλιο και ζήτησε συγγνώμη.
Αυτά είναι συγκεκριμένα γεγονότα, δεν είναι ύβρεις, είναι μία τακτική αλαζονείας. Γι’ αυτό θέλουμε να σας προσγειώσουμε,
κύριε Βενιζέλο. Προσγειωθείτε. Αφήστε αυτές τις βερμπαλιστικές μεγάλες κουβέντες. Συζητήστε με τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους και διορθώστε λάθη, τα οποία κάνετε συνεχώς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
νομίζω ότι προσβάλλετε το Κοινοβούλιο. Δεν υπακούετε στο
Προεδρείο, παίρνετε όποτε θέλετε το λόγο, είστε εκτός θέματος
και παίρνετε το λόγο για προσωπικό, που δεν συνίσταται πουθενά. Παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κεφαλογιάννης ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Θα απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν με απασχολεί το τι λέει ο κ.
Κεφαλογιάννης. Δεν έχω διάλογο μαζί του. Δικαιούμαι να μην
απαντώ στον κ. Κεφαλογιάννη ως άτομο. Στη Νέα Δημοκρατία
ως Αξιωματική Αντιπολίτευση υποχρεούμαι και οφείλω να απαντήσω. Και θα απαντήσω.
Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία αδικείται αυτήν τη στιγμή. Αδικείται πολιτικά. Δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αρνούμαι να πιστέψω ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση
δημιουργεί στη Βουλή τέτοιο θέμα για το ευαίσθητο πεδίο της
τραπεζικής πίστης. Αρνούμαι να το πιστέψω. Δεν θεωρώ ότι
υπάρχει παρόμοια οδηγία και εντολή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Και προκειμένου να πάμε στα ουσιώδη -διότι στο θυμικό ενός
προσώπου θυσιάζουμε τα ουσιώδη της χώρας- θέλω να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Βουλής να ενημερώσει τον Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να έρθει στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καθίστε κάτω, κύριε
Κεφαλογιάννη! Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα μου δώσετε το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο! Καθίστε κάτω!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καθίστε κάτω, παρακαλώ! Θα αναγκαστώ να σας ανακαλέσω! Έχω δώσει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος έχει το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καθίστε κάτω! Δεν
έχετε το λόγο! Έχω δώσει το λόγο στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά θα μου δώσετε το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω, παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί της ουσίας θα ήθελα να απαντήσω και με ηρεμία εις τον
εξαιρετικό φίλο, κ. Κεφαλογιάννη.
Εάν, πράγματι, πιστεύετε, όπως ελέχθη εμμέσως πλην σαφώς,
ότι ο κ. Λαυρεντιάδης έχει υποπέσει σε υπεξαίρεση, δηλαδή σε
απάτη…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Διαβάστε καλά τα Πρακτικά τότε πρέπει να
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σας πω ότι ήσασταν παρόντες ως Νέα Δημοκρατία και εις την
επώασιν και εις τη γέννα και εις την άνδρωση. Άρα, λοιπόν, έχετε
ένα μέρος της ευθύνης, αν πράγματι είναι έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι μία διαδικασία τραπεζική, συνήθης ή όχι
συνήθης και υποχρεούμεθα ψύχραιμοι να παρακολουθήσουμε
τις εξελίξεις τόσο από πλευράς Τραπέζης της Ελλάδος όσο και
τη διαδικασία, όπου έχει ακολουθηθεί, από τον Εισαγγελέα,
χωρίς κραυγές και χωρίς να προκαταλαμβάνουμε πράγματα.
Είπατε πριν από λίγο ξεκινώντας την ομιλία σας προς τον
κύριο Αντιπρόεδρο, ότι δεν την άκουσε πρωτογενώς. Την άκουσε
και την ακούσαμε πολλοί πρωτο-αγενώς. Και το λάθος του κυρίου Αντιπροέδρου είναι ότι μίλησε για παθογένεια.
Πάσχετε από παθο-αγένεια.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καταλαβαίνετε, κύριε
Κεφαλογιάννη, ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι εξηγήσεις, κύριε Πρόεδρε; Προσωπικά θέματα συζητούμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ. Δεν
μπορώ να μιλήσω, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιλάμε για προσωπικά θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη! Δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου! Δεν σας έδωσα το
λόγο!
Εκτιμώ ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις σε
όλους τους τόνους και έξω από κάθε όριο. Παρακαλώ πάρα
πολύ. Ψυχραιμία. Να προχωρήσει η διαδικασία, να δώσω το λόγο
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, δέκα φορές έγινε
το προσωπικό. Από τον κ. Καρατζαφέρη υπάρχει το προσωπικό
θέμα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως. Δεν υπάρχει;
Πρώτα «πρωτο-αγενώς», μετά «παθο-αγένεια» αυτά δεν σας λένε
τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε το λόγο για ένα
λεπτό, να εξηγήσετε το προσωπικό σας θέμα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του κ. Καρατζαφέρη. Πραγματικά, δεν μπορώ να
την καταλάβω. Νομίζω ότι ο παριστάμενος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του πάρα πολύ
καλά.
Νομίζω, όμως, κύριε Καρατζαφέρη, ότι ταξιδεύετε με σημαία
ευκαιρίας. Δεν έπρεπε να ήσασταν δημοσιογράφος. Μάλλον
πλοιοκτήτης έπρεπε να ήσασταν ή ναυτικός. Κατεβάζετε τη μία
σημαία πίσω από την άλλη. Κάνατε κι εσείς ένα λάθος σήμερα.
Ενώ ο εισηγητής σας και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος
δεν πήραν το λόγο για κανένα θέμα απ’ αυτά που έθεσαν τα άλλα
κόμματα και κυρίως, για αυτό το θέμα αταξίας που υπάρχει και
από τη μεριά του Υπουργού και από τη μεριά του Προεδρείου
για τη συγκεκριμένη διάταξη-τροπολογία που ήρθε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για το προσωπικό συζητάμε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για το προσωπικό ήρθατε
να υβρίσετε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για να καλύψετε δικά σας λάθη πολιτικής. Ταξιδέψατε
με σημαία ευκαιρίας ψηφίζοντας το μνημόνιο, ταξιδεύετε με σημαία ευκαιρίας σήμερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το προσωπικό θέμα,
κύριε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …στηρίζοντας τον κύριο
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το προσωπικό σας
θέμα!
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε και σε
εσάς, επειδή εμένα δεν με υβρίζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τελειώνω. Το προσωπικό
το ίδιο, που είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο,
κύριε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχει θέμα επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκτίθεστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο.
Να μην γράφεται τίποτα από αυτά που λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει προσωπικό.
Θα παρακαλούσα προς όλες τις πτέρυγες να κλείσουμε αυτό
το θέμα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Καρατζαφέρη,
ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Κεφαλογιάννη, η Αίθουσα θέλει ηρεμία, για να μπορούμε να ακούμε, να ανταλλάσουμε απόψεις και
να επιχειρηματολογούμε. Εσείς κάθε φορά πυροδοτείτε την Αίθουσα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Τι ωφελείτε και ποιος ωφελείται; Και βεβαίως, εμείς δεν έχουμε καμμία όρεξη να πάρουμε το μέρος της
Κυβέρνησης…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): …γιατί εσείς ψηφίσατε τον εφαρμοστικό
νόμο! Εσείς τον ψηφίσατε με ό,τι επώδυνο έχει! Εσείς ψηφίσατε!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Πίστευα μέχρι στιγμής ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για τον τόπο απ’ αυτήν την αναιμική Κυβέρνηση
που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση. Διαψεύστηκα. Υπάρχει,
να έρθουν στα πράγματα άνθρωποι σαν τον κ. Κεφαλογιάννη.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Παπαδημούλη, δεν έχετε το λόγο. Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος
αν θέλει να μιλήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παπαδημούλη,
παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για τριάντα δεύτερα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι τριάντα δεύτερα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε σε εμένα προσωπικά και είπε ότι επειδή δεν έχω πρωτογενή γνώση τι είπαν οι κύριοι Κεφαλογιάννης και
Παπαδημούλης, ζητώ δι’ υμών, κύριε Πρόεδρε, τη δυνατότητα
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να το πουν. Αυτό είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, δεν καθορίζει ο
κύριος Αντιπρόεδρος τη διαδικασία στη Βουλή, την καθορίζει το
Προεδρείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριε
Παπαδημούλη, αφήστε με να ολοκληρώσω.
Ο κύριος Αντιπρόεδρος ζήτησε να ξαναδώσουμε το λόγο για
να πουν τα κόμματα, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αυτά τα
οποία ήθελαν να πουν, για να μπορεί να απαντήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε ονομαστικά και με ανέφερε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν καθορίζει ποιος
θα μιλήσει ο κύριος Αντιπρόεδρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …και ζήτησε να επαναλάβω
αυτά.
Επειδή, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω την επιθετικότητα και τον
εκνευρισμό ούτε της αρχικής τοποθέτησης ούτε όσων επακολούθησαν, θα ήθελα, κύριε Αντιπρόεδρε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Τι σχέση έχετε εσείς με το θέμα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …να επαναλάβω αυτά που
είπα.
Ζήτησα εξηγήσεις και έθεσα ερωτήματα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Παπαδημούλη, δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …και δεν είναι ώρα ούτε για
μαθήματα ωριμότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη, δεν έχετε το λόγο! Είστε εκτός θέματος!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν έχετε το λόγο
είπα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη! Δεν έχετε το λόγο! Είναι εκτός θέματος! Δηλαδή,
κάθε εισηγητής θα παίρνει το λόγο, θα τοποθετείται και μετά θα
ξαναπαίρνει το λόγο; Υπάρχει πουθενά αυτή η διαδικασία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ! Εάν ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος θέλει κάτι να πει για δύο λεπτά,
να το πει τώρα. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού να
σας δώσω το λόγο. Ορίστε, έχετε ένα λεπτό να μας πείτε σε τι
συνίσταται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Αντιπρόεδρος αναφερόμενος ονομαστικά σε εμένα και στον κ. Κεφαλογιάννη μίλησε περί ωριμότητας και ζήτησε να του μεταφερθούν από
πρώτο χέρι και όχι από δεύτερο –όπως θα είχε- το τι ειπώθηκε.
Αυτό, λοιπόν, που έκανα, επειδή δεν δέχομαι μαθήματα ωριμότητας ούτε εκκλήσεις για στρατιωτική πειθαρχία…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν δίδονται μαθήματα ωριμότητας. Δεν διδάσκεται η ωριμότητα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, ζήτησα
εξηγήσεις, θέτοντας ερωτήματα. Και ρωτώ:
Πρώτον, τι συμβαίνει με την «PROTON BANK» και τις πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει υπεξαίρεση;
Δεύτερον: Γιατί αυτή η αναδρομικότητα με αυτή τη διάταξη;
Γιατί η αναδρομικότητα από το 1997; Γιατί σε συνεννόηση με
την Τράπεζα της Ελλάδας και όχι μετά από σύμφωνη γνώμη και
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας; Έθεσα ερωτήματα και ζήτησα εξηγήσεις. Δική σας δουλειά είναι να κυβερνάτε, δική μας
δουλειά είναι να ελέγχουμε. Και νομίζω ότι δεν ταιριάζουν στο
Κοινοβούλιο επιθέσεις προσωπικές, υπαινιγμοί και ύβρεις,
αλλά απαιτείται από όλους καθαρός λόγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πριν σας έδινα το
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λόγο και…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι προσωπικό θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Προσωπικό ήταν αυτό;
Τελικά οι λέξεις έχουν χάσει την έννοιά τους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να βοηθήσετε λίγο.
Όπως το Προεδρείο δείχνει την ανοχή του στο να λέτε την
άποψή σας, σας κάνει έκκληση να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο το
έχουν πάρει επί προσωπικού; Θα μιλήσουμε εμείς; Να ξέρουμε
τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε
Αμοιρίδη.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν μιλάω για προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ! Έχει ζητήσει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατ’ αρχάς, χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και να ακούγονται όλοι οι ομιλητές, χωρίς να φωνασκεί ο καθένας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην απαντάτε, κύριε
Λαφαζάνη. Στο Προεδρείο να απευθύνεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν απαντάω σε κανέναν. Εδώ
είναι ένας χώρος διαλόγου και αντιπαραθέσεων όπου ο καθένας
μπορεί να ομιλεί ελευθέρως, χωρίς να διακόπτεται και χωρίς να
υπάρχει μία βοή από κάτω τι είναι αυτό που λες, γιατί το λες και
πώς το λες.
Επί της ουσίας: Εγώ μίλησα προηγουμένως κι έκανα μία έκκληση στον παριστάμενο Υπουργό, τον κ. Οικονόμου. Τώρα ήρθε
ο κ. Βενιζέλος και νομίζω ότι είναι ο αρμοδιότερος, προκειμένου
να κάνω την έκκληση, ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ως
Υπουργός Οικονομικών.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, η διάταξη την οποία φέρατε δεν είναι προσθήκη ή νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο. Η διάταξη αυτή ήρθε
αεροπλανικώς, αφού είχαν ομιλήσει οι περισσότεροι εκ των εισηγητών επί των άρθρων. Η διάταξη αυτή είναι καθαρή τροπολογία, διότι δεν συνδέεται ούτε είναι παρεμφερής ή συγγενής με
οποιοδήποτε άλλο άρθρο ή παράγραφο του σχετικού νομοσχεδίου.
Δεν μιλάω για την κατάσταση με το γενικό νομοσχέδιο. Το
αφήνω αυτό. Λέω ότι φέρατε μία τροπολογία εν μέσω διαδικασίας κι αφού είχαν μιλήσει οι εισηγητές επί των άρθρων.
Αυτό παραβιάζει κατάφωρα τον Κανονισμό της Βουλής. Παραβιάζει κάθε έννοια κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και ανεξαρτήτως του περιεχομένου της σχετικής τροπολογίας, με την οποία
διαφωνούμε, λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να εισάγονται τέτοιου είδους διατάξεις με έναν τέτοιο τρόπο.
Σας κάνω, λοιπόν, την έκκληση να αποσύρετε αυτή την τροπολογία η οποία είναι παράτυπος και κατά παραβίαση του Κανονισμού, να τη φέρετε κανονικά, εφόσον επιμένετε, σε ένα άλλο
νομοσχέδιο και να γίνει συζήτηση επί των διαδικασιών που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής και με τις αντίστοιχες
νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό νομίζω οφείλετε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος έχει το
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φοβούμαι ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλουμε δεν έχει
εμπεδωθεί η συνείδηση επείγοντος και κινδύνου που πρέπει να
κυριαρχεί στη χώρα.
Ελπίζω ότι όλοι είστε ενήμεροι για τα βασικά ειδησεογραφικά
δεδομένα. Η Ευρωζώνη υφίσταται τις τελευταίες ημέρες μία οργανωμένη επίθεση στον πυρήνα της. Αυτή τη στιγμή, μεγάλες
χώρες, χώρες που κυριαρχούν όχι απλώς στην ευρωπαϊκή, αλλά
στην παγκόσμια οικονομία, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία,
χώρες που ανήκουν στις μεγαλύτερες οκτώ οικονομίες του κόσμου υφίστανται μία πρωτοφανή μεταχείριση στις αγορές χρή-
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ματος και κεφαλαίου. Το κόστος του δημόσιου δανεισμού τους
εκτινάσσεται και αυτό συνάπτεται απολύτως με την υπό εφαρμογή απόφαση της 21ης Ιουλίου, που έλαβε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης για να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή κρίση
στην Ευρωζώνη, αλλά κυρίως το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, για να δώσει μία οριστική απάντηση στις
αγορές σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου
χρέους, προκειμένου η ελληνική περίπτωση και στη συνέχεια η
πορτογαλική και η ιρλανδική να μην λειτουργούν ως όχημα ή
ως πρόσχημα για τη γενίκευση και την επίταση αυτής της επίθεσης.
Σας είπα χθες ότι απαιτεί επαγγελματισμό, προσοχή, ευθύνη,
επινοητικότητα η εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου,
ότι αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί ένας τεράστιος μηχανισμός
που περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τα βασικά
κράτη-μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το EFSF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως τέτοιο και όλο τον ιδιωτικό τομέα,
όλες τις τράπεζες του κόσμου, τη Διεθνή Ένωση Τραπεζών, το
IIF, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία κατέχουν ομόλογα
χωρών της Ευρωζώνης και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σας είπα
χθες ότι για ένα αρκετά μακρύ διάστημα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, πρέπει αυτό το βρέφος που έχουμε βάλει μέσα στη θερμοκοιτίδα να το προσέξουμε, να το φροντίσουμε, προκειμένου
να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.
Ένας βασικός παράγοντας αυτού του συστήματος είναι οι ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες κομίζουν μεγάλο
αριθμό ομολόγων, μαζί με τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, και
η αγωνία όλων μας ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες η διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών. Αυτό αφορά πρωτίστως τις έξι μεγάλες
τράπεζες που καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του συστήματός μας, αλλά και τις μικρότερες τράπεζες, ακριβώς γιατί αυτό
που μας ενδιαφέρει είναι η συστημική ευστάθεια.
Έχουν καταλάβει οι επενδυτές, πρωτίστως έχουν καταλάβει
οι καταθέτες, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ότι αυτό που λέω
δημόσια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πως το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα είναι το ασφαλέστερο τραπεζικό σύστημα
στην Ευρώπη, γιατί είναι θωρακισμένο πολλαπλώς και θεσμικά
και χρηματοοικονομικά, ισχύει. Μετά από χρόνια, για πρώτη
φορά μετά το 2008 και αφού έχουμε χάσει από τις τράπεζές μας
περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια καταθέσεων, αρχίζει δειλάδειλά η αντίστροφη πορεία, αρχίζουν οι καταθέτες να επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες.
Η συστημική ευστάθεια αφορά μικρούς και μεγάλους, αφορά
τα νομικά πρόσωπα, τα πιστωτικά ιδρύματα. Είμαι βέβαιος πως
δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι είναι άλλο
πράγμα η τράπεζα, άλλο πράγμα οι μέτοχοι, άλλο πράγμα οι βασικοί μέτοχοι, άλλο πράγμα οι διοικούντες, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, άλλο πράγμα
οι εργαζόμενοι, άλλο πράγμα το καταθετικό κοινό και φυσικά
αυτό που έχει σημασία είναι η νομική οντότητα, το νομικό πρόσωπο, η ευστάθεια του νομικού προσώπου κάθε τράπεζας.
Τις τελευταίες τρεις ημέρες μία συγκεκριμένη εφημερίδα, η
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αποδύεται σε μία επίθεση συστηματική, όχι απλά και μόνο κατά μιας μικρής τράπεζας που ο βασικός μέτοχός της αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τις αρμόδιες
διοικητικές και δικαστικές αρχές, αλλά κατά του τραπεζικού συστήματος συνολικά.
Δεν θέλω να μιλήσω για το τι συμβαίνει στο χώρο των μέσων
ενημέρωσης επιχειρηματικά, δεν θέλω να μιλήσω για τις σχέσεις
ορισμένων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης με το τραπεζικό σύστημα. Πάντως, αυτό το τραπεζικό σύστημα είναι που κρατάει
στη ζωή πάρα πολλές επιχειρήσεις και στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός,
εσείς που συγκροτείτε τη Βουλή των Ελλήνων και εγώ που αυτή
τη στιγμή επιτελώ τα δυσβάσταχτα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας, δεν απειλούμεθα και δεν εκβιαζόμαστε, γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Ο καθένας σας
μπορεί να κάνει τη δήλωση αυτή, την κάνω εκ μέρους του, την
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κάνω πρωτίστως στο δικό μου όνομα. Δεν απειλούμαι, δεν εκβιάζομαι, κάνω τη δουλειά μου στο όνομα του έθνους.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομικών)
Θα διακρίνουμε εδώ μέσα τα ελάσσονα από τα μείζονα. Κανείς
δεν θα παίξει κανένα παιχνίδι εις βάρος της χώρας είτε για να
εξυπηρετήσει πολύ μικρά συμφέροντά του -πολύ μικρά και επείγοντα- είτε γιατί θέλει να απολαύσει να καίγονται τα χλωρά μαζί
με τα ξερά. Δεν θα γίνει αυτό.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως με έχει ενημερώσει η ίδια και
μια εμπορική τράπεζα, η οποία διεξήγαγε συναλλαγές με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που είναι βασικός μέτοχος στην
«PROTON BANK» με ενημέρωσαν, όπως όφειλαν, την Αρχή Διαφάνειας, της οποίας προεδρεύει ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, για ορισμένες συναλλαγές του Μαρτίου και Απριλίου του
2010, όχι τωρινές συναλλαγές, όχι της περιόδου αυτής, όχι των
ημερών αυτών. Όχι πάντως της περιόδου, μετά την ανάληψη των
δικών μου καθηκόντων, στις 17 Ιουνίου.
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η προϊσταμένη της οποίας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία και διενεργείται, όπως με
ενημέρωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τη στιγμή αυτή.
Άρα, ερευνάται η πιθανή τέλεση αδικημάτων από συγκεκριμένα
φυσικά πρόσωπα, από το βασικό μέτοχο μιας μικρής τράπεζας
και τα απελθόντα ήδη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας αυτής.
Η Κυβέρνηση δεν ασκεί την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, την εποπτεία την ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Κυβέρνηση, όμως, έχοντας την ευθύνη για τη λειτουργία της χώρας και
η Τράπεζα της Ελλάδος έχοντας την ευθύνη για τη λειτουργία
του τραπεζικού συστήματος σημείωσαν με ικανοποίηση ότι μόλις
διαβιβάστηκαν τα έγγραφα αυτά από την αρμόδια ανεξάρτητη
αρχή στον εισαγγελέα, τα εκτελεστικά μέλη της διοίκησης της
τράπεζας αυτής που ελέγχονται, παραιτήθηκαν και τις σχετικές
εκτελεστικές αρμοδιότητες ανέλαβαν πρόσωπα άσχετα που δεν
μετείχαν στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία
ασκούν εδώ και λίγες ημέρες τη διοίκηση, έχοντας μεγάλη τραπεζική εμπειρία.
Το καταθετικό κοινό αντιδρά με πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα
και ψυχραιμία και ως προς την τράπεζα αυτή.
Το ελληνικό δημόσιο σε συνδυασμό με τη διατραπεζική αγορά
τοποθετεί τα διαθέσιμά του έτσι ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Είναι γνωστό ότι η ρευστότητα
αυτή εξαρτάται πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρωσύστημα. Είναι επίσης γνωστό ότι η ρευστότητα
των τραπεζών δεν συνδέεται μόνο με τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά
και με την κάλυψη των περιοδικών δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες δεν καλύπτονται μόνο με την έκδοση
ομολόγων, αλλά καλύπτονται και με την έκδοση εντόκων γραμματίων του δημοσίου.
Τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου διακυμαίνονται ανάλογα
με τις ληκτότητες των ομολόγων και ανάλογα με τις ληκτότητες
άλλων υποχρεώσεων που έχει το ελληνικό δημόσιο. Όταν όμως
και όσο έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα το ελληνικό δημόσιο
οφείλει να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας του συστήματος γιατί αυτό είναι αναπτυξιακά και κοινωνικά ζωτικό για τη
χώρα, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά.
Τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο νόμου. Ρυθμίζονται με μια υπουργική απόφαση του 1997 που είχε εκδοθεί
μέσα στις τότε συνθήκες και που συνδέει τη διάθεση των διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου με ένα αυτονόητο στοιχείο που
είναι η φερεγγυότητα των τραπεζών.
Σκεφτείτε λίγο λογικά και υπεύθυνα, όπως πάντα στην Αίθουσα αυτή. Είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο να θεωρήσει, με
βάση τα σημερινά δεδομένα, ότι υπάρχει στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα νομίμως λειτουργούσε τράπεζα που δεν είναι φερέγγυα; Μπορεί να καταλήξει ένα μεσημέρι, όταν διαμορφώνονται
οι λογιστικές και ταμειακές εικόνες, ότι δεν επιλέγει για κατάθεση
μια τράπεζα γιατί αυτή η τράπεζα δεν είναι φερέγγυα; Όλες οι
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τράπεζές μας είναι φερέγγυες γιατί στηρίζονται από το ελληνικό
δημόσιο, από την Τράπεζα της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Η συγκεκριμένη μικρή τράπεζα που διαθέτει καταθέσεις που
έχουν εμπιστευτεί καταθέτες 1,8 δισεκατομμυρίων, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, από το 2008 και μετά και κυρίως το 2008
και το 2010, με 300 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο, με τη
μορφή προνομιούχων μετοχών, ειδικών ομολόγων και εγγυήσεων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ελληνικό δημόσιο είναι από το 2008 προνομιούχος μέτοχος αυτής
της τράπεζας και συγκροτεί μόνο του την ειδική γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων. Το ελληνικό δημόσιο από το
2008, επί Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχει ορίσει επίτροπό του στην τράπεζα αυτή που παρακολουθεί τις εργασίες
του διοικητικού συμβουλίου και είναι ο ίδιος.
Το ελληνικό δημόσιο έχει στρατηγικά χρηματοοικονομικά συμφέροντα διότι έχει επενδύσει πολλά χρήματα -έτσι τα βρήκα εγώστην τράπεζα αυτή και έχει θεσμικά συμφέροντα στο όνομα της
ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος, διότι υπάρχουν καταθέτες. Αυτούς τους καταθέτες τους κοιτάζουμε στα μάτια και
τους λέμε ότι είναι ασφαλείς και το ξέρουν, το νιώθουν, το βλέπουν μέσα από τις ρυθμίσεις και τις πρακτικές.
Δεν υπάρχει καμμία κανονιστική πράξη η οποία να λέει ότι
υπάρχει ένα όριο στην τοποθέτηση των διαθεσίμων, όπως αυτό
που επικαλέστηκαν ο τμηματάρχης και ο διευθυντής της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου. Αυτό που επικαλούνται ως δήθεν κανόνα ότι πρέπει τα διαθέσιμα να τοποθετούνται
μέχρι το όριο του 50% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, είχε
αποφασιστεί σε μια προηγούμενη συνεδρίαση της ίδια επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο αναπληρωτής Υπουργός και μετέχει ο γενικός γραμματέας του Γενικού Λογιστηρίου.
Η ίδια επιτροπή μπορούσε στην επόμενη συνεδρίαση να πει
αυτό που είπε. Δεν υπήρχε κανένας κανόνας, ούτε χρειάζεται
πράγματι να προστεθεί και μάλιστα αναδρομικά μια ρύθμιση
στην απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χριστοδουλάκη το 1997.
Αλλά όταν εγώ βλέπω ότι πριν ανακοινωθεί ότι διενεργείται
προκαταρτική εξέταση, στις 14 Ιουλίου, τα χαρτιά αυτά έχουν
κυκλοφορήσει, είναι αντικείμενο δημοσιογραφικής αξιοποίησης
και έχει υποβληθεί και μήνυση από «αγανακτισμένους» πολίτες,
δεν μπορώ και δεν οφείλω να υποθέσω ότι υπάρχει ένα σχέδιο
από κάποιους, που αφορά τη συστημική ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος; Και θα κάθομαι να κάνω συζήτηση περί του
πώς θα ερμηνεύονται οι νόμοι; Η Βουλή δεν έχει υποχρέωση να
αντιδράσει, να συμπαρασταθεί στον Υπουργό και να ρυθμίσει
ρητά και κατηγορηματικά το ζήτημα λέγοντας τι; Ότι το ελληνικό
δημόσιο σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και ακολουθώντας τα δεδομένα και τις πρακτικές της διατραπεζικής
αγοράς στηρίζει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Το
κάνουμε για τις τράπεζες, οι τράπεζες το κάνουν για μας. Ένα
ενιαίο σύστημα είναι υπέρ της εθνικής οικονομίας, υπέρ των επιχειρήσεων.
Ποια άποψη υιοθετούν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης; Εάν
έχει ακουστεί εδώ μέσα η θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και είμαι βέβαιος ότι έχει ακουστεί η θέση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η θέση αυτή; Τι λένε; Τι προτείνουν; Τι θα έκαναν στη θέση μου, αν ασκούσαν αυτή την αρμοδιότητα και είχαν αυτή την ευθύνη;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε μέρα υπάρχει ένας πόλεμος. Κάθε μέρα πρέπει να λαμβάνονται εκατοντάδες αποφάσεις.
Κάθε μέρα πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι. Στεκόμαστε και θα στεκόμαστε όρθιοι χάρη σε σας. Και δεν απευθύνομαι μόνο στους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή στους Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που στήριξαν και στηρίζουν και πρέπει να είναι
υπερήφανοι για την ψήφο τους και να μην νιώθουν ενοχές γιατί
ψήφισαν το Μάιο του 2010 υπέρ του πρώτου εφαρμοστικού
νόμου του μνημονίου. Υπάρχουν και συνετές τάσεις στην Αντιπολίτευση, σε μια αντιπολίτευση που είναι ταξική και σκληρή,
όπως αυτή που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά λέμε όχι
στην επιπολαιότητα, όχι προχειρότητα, όχι στα μη μετρημένα
λόγια.
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Ο κ. Παπαδημούλης…
(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα
της Νέας Δημοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να είμαστε υποτακτικοί,
δηλαδή;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Εάν Βουλή σημαίνει επιπολαιότητα, προχειρότητα και μη μετρημένα λόγια, εντάξει, θεωρώ ότι
Βουλή σημαίνει υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μετρημένα
λόγια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σημαίνει να έχεις θέσεις.
Μην μας αποκαλείται επιπόλαιους…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Αναγνωρίσατε τον εαυτό σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μαρκόπουλε,
σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Συνεχίζω.
(Θόρυβος - διαμαρτυριές από την πτέρυγα
της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ! Μην διακόπτετε χωρίς λόγο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν θα το πάθει και αυτό ο κ. Κεφαλογιάννης! Δεν θα αμφισβητηθεί και από τον κ. Μαρκόπουλο
ότι δεν έκανε καλά τα καθήκοντά του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αυτό δεν θα το δεχθώ με τίποτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ δεν θα δεχθώ αυτά
που λέτε εσείς!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Ξέρουμε ότι είστε ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αλλά και ο κ. Κεφαλογιάννης είναι
επαρκέστατος. Δεν θα το δεχθώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ηρεμήστε, κύριε Υπουργέ!
Προσγειωθείτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ως εδώ οι νουθεσίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ ψυχραιμία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Συνεχίζω, λοιπόν, λέγοντας ότι
είμαι βέβαιος ότι εάν σταθμίζουν οι συνάδελφοι όλα αυτά, θα καταλάβουν ότι ενήργησαν με ένα τρόπο, ο οποίος ήταν πιο βιαστικός από ό,τι έπρεπε. Αυτό αφορά και πολύ παλιό μου φίλο και
πραγματικά αγαπητό, τον κ. Παπαδημούλη, ο οποίος με το
πρώτο δημοσίευμα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», πριν περιμένει την
απάντησή μου, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.
Δεν άφησε περιθώριο ούτε μιας ώρας να διαβάσει την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού. Υιοθέτησε αμέσως το δημοσίευμα. Πολύ ωραία, είναι και αυτό μία μέθοδος. Την ίδια μέρα
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είχαμε συζήτηση στη Βουλή και την επομένη είχαμε και στην
Ολομέλεια και στη διαρκή επιτροπή και με είχατε χθες μετά την
κατάθεση της προσθήκης αυτής τέσσερις ώρες στη Διαρκή Επιτροπή και μπορούσατε να μου κάνετε όλες τις ερωτήσεις, πολιτικές και τεχνικές. Γιατί δεν το κάνατε, κύριοι συνάδελφοι; Τι ήταν
αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του χθεσινού απογεύματος και
του σημερινού πρωινού;
Ας στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα στον κόσμο, ότι πορευόμαστε επί τη βάσει ενός σχεδίου, ότι είμαστε ασφαλείς χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, ότι εν μέσω ενός κυκεώνα διεθνούς
και εν μέσω μιας γενικευμένης ευρωπαϊκής κρίσης, εμείς με αυτό
το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος και αυτή τη δημοσιονομική περιπέτεια που ζούμε μπορούμε να πορευθούμε και μπορούμε να
τα βγάλουμε πέρα. Και πιστεύω ότι η Βουλή πρέπει να δώσει μία
απάντηση και νομοθετικά και πολιτικά σε αυτήν την κατάσταση.
Αυτό σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνετε, γνωρίζοντας ότι
αυτό που κάνετε πιάνει τόπο, ότι είναι για το καλό της πατρίδας.
Είναι πραγματικά κρίμα μετά από είκοσι χρόνια να θεωρούμε
ότι η Ελλάδα είναι θεσμικά αθωράκιστη, ότι δεν έχουμε αποκτήσει ούτε τη θεσμική, ούτε την προσωπική ευθύνη που απαιτείται.
Αυτήν την άποψη έχουν ορισμένοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης για τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας ή άλλων κομμάτων
της Αντιπολίτευσης και για τα μέλη της Κυβέρνησης; Μετά μας
φταίνε αυτοί που έχουν αναλάβει επαγγελματικά την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, αυτοί που απαξιώνουν και λοιδορούν τον πολιτικό κόσμο; Όταν εμείς οι ίδιοι διατυπώνουμε
εδώ έτσι ευκαίρως, ακαίρως τέτοιου είδους κατηγορίες και υπαινιγμούς;
Σκεφθείτε λίγο, γιατί ο στοχασμός είναι αυτός ο οποίος τελικά
θα σώσει τη χώρα. Έτσι έχει πει ο εθνικός ποιητής. Και μόνο όταν
στοχαστούμε κάπως γιατί φθάσαμε εδώ, το πώς φθάσαμε εδώ
και πώς θα φύγουμε από εδώ, μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση. Αλλά επειδή ο κόσμος θέλει απαντήσεις, οι οποίες έχουν
πρακτικό χαρακτήρα, η πρακτική απάντηση είναι πως ναι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του είναι ασφαλές και θωρακισμένο.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων καταθέτει
την Έκθεσή της:
«Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων
012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς και των συναφών τους
συμβάσεων Α/Ω».
Η έκθεση της επιτροπής θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της
σημερινής συνεδρίασης και θα διανεμηθεί στους κυρίους Βουλευτές.
(Η προαναφερθείσα έκθεση της επιτροπής έχει ως εξής:
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων
012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού
κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω

Αθήνα, Αύγουστος 2011
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων 012Β/2000
και 021Β/2002 των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού κατά την
περίοδο 2000-2009, καθώς και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω

ΜΕΡΟΣ Α΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α. Με την από 16.7.2010 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (ΦΕΚ 139Α/10.8.2010) συστάθηκε η
Ειδική ∆ιαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων (άρθρο
31Β του Κανονισµού της Βουλής), µε αντικείµενο την προηγούµενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρµογής των εξοπλιστικών προγραµµάτων και συµβάσεων αµυντικού υλικού.
Β. Με την υπ’ αριθµ. 15061/10088 από 19.11.2010 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, η Επιτροπή συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
∆αµιανάκης Ευτύχιος
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Οικονόµου Παντελής
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Τόγιας Βασίλειος
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Τσόνογλου – Βυλλιώτη Βασιλική

Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος – Ερνέστος
Από τη Νέα ∆ηµοκρατία
Μεϊµαράκης Ευάγγελος
Πλακιωτάκης Ιωάννης

Τασούλας Κωνσταντίνος
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Παφίλης Αθανάσιος

Από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
Κοραντής Ιωάννης

Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
∆ρίτσας Θεόδωρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές
Σακοράφα Σοφία
Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώµα, κατά τις διαδικασίες του Κανονισµού της Βουλής, στις 25 Νοεµβρίου 2010, µε την εκλογή του Προεδρείου της.
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ευτύχιος ∆αµιανάκης, Αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος – Ερνέστος Χαραλαµπόπουλος και Γραµµατέας ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
Η Ολοµέλεια της Βουλής σε συνεδρίασή της, στις 28 Απριλίου 2011, αποφάσισε,
κατόπιν προτάσεως Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Απόστολου – Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.5.2000 σύµβαση, µε την οποία η
κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (Ε.Ν.Α.Ε.) – Ferrostaal A.G.-HDW»
ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό (3+1) υποβρυχίων τύπου
214, σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ».
Η ως άνω Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ως γνωστόν, διεκπεραίωσε το έργο
που της ανατέθηκε και κατέληξε σε πόρισµα, το οποίο συζητήθηκε στην Ολοµέλεια της
Βουλής, η οποία, µετά από ψηφοφορία, αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου.
Στη συνέχεια, µε την από 16.5.2011 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (ΦΕΚ 119Α/25.5.2011), τροπο-
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ποιήθηκε το άρθρο 31Β, µε την προσθήκη του εξής τελευταίου εδαφίου: «... Η Επι-

τροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων, όπως και κλήσης και εξέτασης προσώπων, µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 146 και 147 του Κανονισµού».

Η Ειδική ∆ιαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων έχει
ως αντικείµενο την έρευνα των θεµάτων, που συνδέονται µε τη σύναψη και την εκτέλεση συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, και
µετά τη διαβίβαση του Πορίσµατος της Προανακριτικής Επιτροπής, η Επιτροπή προέβη σε έρευνα επί των συµβάσεων αυτών.

Τέλος, µε τις υπ’ αριθµ. 6396/4237 από 6.7.2011 και 6431/4252 από 7.7.2011 απο-

φάσεις του Προέδρου της Βουλής και αναπληρώσεις κατά συνεδρίαση του µέλους της
Επιτροπής από το Κ.Κ.Ε., η σύνθεση της Επιτροπής διαµορφώθηκε ως εξής:
Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
∆αµιανάκης Ευτύχιος

Κασσάρας Γεώργιος
Κατρίνης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπουτσής ∆ηµήτριος
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική

Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Από τη Νέα ∆ηµοκρατία

Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Σκυλλάκος Αντώνιος
Από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
Κοραντής Ιωάννης
Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
∆ρίτσας Θεόδωρος
Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές
Σακοράφα Σοφία
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Γ. Η Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, µετά τις διευρυµένες αρµοδιό-

τητές της, (6 Ιουλίου 2011), ασχολήθηκε µε διαδικαστικά θέµατα, όπως οι ηµέρες και

ώρες των συνεδριάσεων, η διάθεση των πρακτικών στον Τύπο και αρχικές προτάσεις
για τον κατάλογο των προς εξέταση µαρτύρων.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις για τα διάφορα διαδικαστικά ζητήµατα, καθώς

και οι καταθέσεις των µαρτύρων περιλαµβάνονται στα τηρηθέντα στενογραφηµένα

πρακτικά, µε σύνολο σελίδων 2.878 και σύνολο συνεδριάσεων 70 ωρών και 40 λεπτών.
Στα µέλη της Επιτροπής και στους διαπιστευµένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες

αποστέλλονταν τα πρακτικά των συνεδριάσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Στα µέλη της Επιτροπής δίδονταν, επίσης άµεσα, σε φωτοαντίγραφα, έγγραφα του φακέλου της Επιτροπής.
Επίσης, η Επιτροπή µε οµόφωνη απόφασή της, η οποία γνωστοποιήθηκε στον
Πρόεδρο της Βουλής, αποφάσισε την παραίτηση των µελών της από την κατά το άρθρο
37 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής αποζηµίωση, η οποία χορηγείται στους Βουλευτές, που συµµετέχουν στις εργασίες της.
∆. Στον σχηµατισθέντα φάκελο της Επιτροπής, εκτός των πρακτικών των συνεδριάσεών της, περιλαµβάνονται όλα τα έγγραφα (µαρτυρικές καταθέσεις, συµβάσεις,

αλληλογραφία, κ.α.) που υπήρχαν, ήδη, στη δικογραφία που υπέβαλε στον Πρόεδρο της
Βουλής, η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, κυρία Πόπη Παπανδρέου, και τα
οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο εισερχοµένων εγγράφων της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην
Υπουργού, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214».
Πέραν αυτών, κατόπιν αιτηµάτων της Επιτροπής για την αναζήτηση συγκεκριµένων στοιχείων και σε απάντηση σχετικών επιστολών του Προέδρου της, παρελήφθησαν έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνονται στον κάτωθι κατάλογο εισερχοµένων:
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Ε. Επίσης, στον σχηµατισθέντα φάκελο υπάρχουν έγγραφα και στοιχεία, που
κατέθεσαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων οι εξεταζόµενοι µάρτυρες και τα µέλη
της Επιτροπής, ο κατάλογος των οποίων έχει ως εξής:

*Τα αντίγραφα των εν λόγω πρακτικών είχαν περιέλθει και στα µέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, κατόπιν αιτήµατος του
Προέδρου της, κ. Μάρκου Μπόλαρη.
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ΣΤ. Η Επιτροπή εξέτασε σε δώδεκα (12), από τις συνολικά δεκαπέντε (15), συνεδριάσεις όλους τους χρήσιµους µάρτυρες – είκοσι τρεις (23) τον αριθµό – που είναι
οι ακόλουθοι, κατά τη σειρά της ηµεροµηνίας εξέτασής τους:
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Επίσης, στις 29 Ιουλίου 2011, κλήθηκε στην Επιτροπή ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος,

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της, ως πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας, συνοδευόµενος από τους

πρώην συνεργάτες του στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κ.κ. ∆ιονύσιο Κολοβό και Βάιο
Καραγιάννη, Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι έδωσαν διευκρινήσεις, όπου τους ζητήθηκε.
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ΕΚΘΕΣΗ
Η Ειδική ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 31Β του Κανονισµού της
Βουλής έχει ως αντικείµενο την προηγούµενη εξέταση και παρακολούθηση της εφαρµογής των εξοπλιστικών προγραµµάτων και συµβάσεων αµυντικού υλικού. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, και µετά την διαβίβαση του Πορίσµατος της

Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία διερεύνησε ποινικές ευθύνες πρώην
Υπουργού σχετικά µε την σύµβαση κατασκευής και παράδοσης υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, η Επιτροπή οφείλει να ερευνήσει τις σχετικές συµβάσεις.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δύο κύριες συµβάσεις
προµήθειας υποβρυχίων 012Β/2000 και εκσυγχρονισµού 021Β/2002, οι οποίες καταγγέλθηκαν την 21-9-2009 από τον Ανάδοχο και τον Κύριο Υποκατασκευαστή, µετά

την ψήφιση του ν.3885/ 2010, µε τον οποίο κυρώθηκε η εκτελεστική συµφωνία, κατέστησαν ενεργές µόνο ως προς τα κεφάλαια B και C. Ο ίδιος νόµος κατέστησε πα-

ράλληλα ανενεργές τις συµβάσεις Α/Ω που είχαν συναφθεί συνδεόµενες µε τις κύριες
συµβάσεις για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα.
Το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει την έρευνα της παρούσης Επιτροπής, έρευνα η

οποία αφορά στο χρονικό διάστηµα από την κατάρτιση των συµβάσεων µέχρι την καταγγελία τους τον Σεπτέµβριο του 2009 προκειµένου να παρασχεθεί στην Βουλή η
κατά το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών,
ιδίως, διότι οι παραπάνω συµβάσεις συνδέονται µε σειρά θεµάτων που απασχολούν
την τακτική δικαιοσύνη, απασχόλησαν την προαναφερθείσα προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής και απασχολούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Αθανάσιος Κατσιρώδης, διαβίβασε στις
5 Απριλίου 2011 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 1.257 – 1.355 στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, δια του κ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την ποινική δικογραφία που του είχε ήδη διαβιβάσει µε τα υπ’ αριθµ.
158924/23.3.2011 και ΕΠ: 385/30.3.2011 έγγραφά της µετά από προκαταρκτική εξέταση η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, κα Πόπη Παπανδρέου. Η δικογραφία
διαβιβάστηκε σε εκτέλεση των οριζοµένων από το άρθρο 86 παρ. 2 του Συντάγµατος
και τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 3126/2003. Στην παρούσα Επιτροπή διαβιβάστηκε, λόγω
αρµοδιότητας, το Πόρισµα και τα Πρακτικά της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µετά την διαβίβαση της παραπάνω ποινικής δικογραφίας.
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Εν προκειµένω, από τις εργασίες της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (προ-

ανακριτικής), µε το πόρισµα της οποίας προτάθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος
του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Αθανάσιου-Απόστολου Τσοχατζόπουλου,

προέκυψαν ενδείξεις για το γεγονός ότι οι γερµανικές εταιρείες Ferrostaal και H.D.W.

σε κοινοπραξία των οποίων ανατέθηκαν οι παραπάνω κύριες συµβάσεις, µετήλθαν πα-

ράνοµες πρακτικές µε την δωροδοκία αδιευκρίνιστου, προς το παρόν, αριθµού ελλήνων υπαλλήλων, προκειµένου να αναλάβουν το συγκεκριµένο έργο, η έρευνα δε της

υποθέσεως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σχετικά µε τα εµπλεκόµενα µη πολιτικά
πρόσωπα, αποτέλεσε και τον λόγο αποστολής της δικογραφίας, που είχε µέχρι τότε
σχηµατιστεί, στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος.

Το γεγονός αυτό επιβάλει την έρευνα σχετικά µε τις παραπάνω συµβάσεις και τα
θέµατα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεσή τους, η κατάληξη των οποίων ήταν η κα-

ταγγελία των συµβάσεων. Παράλληλα, αντικείµενο της έρευνας της Επιτροπής αποτελούν και οι συνδεόµενες µε τις πιο πάνω κύριες συµβάσεις, Συµβάσεις Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων, για τις οποίες, σύµφωνα και µε την εκτίµηση της Πορισµατικής
Αναφοράς του Σ∆ΟΕ, δηµιουργούνται αρκετά ερωτήµατα.
Για την οργάνωση του έργου της Επιτροπής, αλλά και για την δοµή του πορίσµατος, ακολουθείται η κατωτέρω αναφερόµενη «κατηγοριοποίηση» των θεµάτων, σε αυτοτελή κεφάλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´
Τα στοιχεία που συνάγονται από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Για την ∆ιενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά
πρώην Υπουργού σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση κατασκευής
και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό Υποβρυχίων τύπου 214.
Από το Πόρισµα που κατέθεσε στην Βουλή η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή (προανακριτική) εκτός των άλλων, συνάγεται ευθέως το συµπέρασµα ότι η κοινοπραξία

των γερµανικών εταιρειών Ferrostaal-HDW η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των συµβάσεων ως Κύριος Υποκατασκευαστής, προέβη σε εκτεταµένο χρηµατισµό των φορέων λήψης αποφάσεων, µε σκοπό να τους επηρεάσουν ώστε (κατά την διατύπωση

του κατηγορητηρίου της Εισαγγελίας του Μονάχου) να ασκήσουν τη διακριτική ευχέρεια που είχαν κατά την ανάθεση των συµβάσεων, κατά τρόπο ώστε θα τάσσονταν
µετά θετικά υπέρ της ανάθεσης των συµβάσεων στην κοινοπραξία, χωρίς να λάβουν υπ’

όψη τις ισχύουσες για τις αναθέσεις αυτές διατάξεις, ή τουλάχιστον θα εξαρτούσαν
την κρίση τους κατά την λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου σε σηµαντικό
βαθµό και από τις υποσχεθείσες πληρωµές..».
Κατά τα αναφερόµενα στο προαναφερθέν πόρισµα, η κατάρτιση της σύµβασης
απευθείας ανάθεσης της κατασκευής των υποβρυχίων µεταξύ του ΥΕΘΑ και των Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΝΑΕ) µε εγκεκριµένο υποκατασκευαστή την κοινοπραξία Ferrostaal- HDW, που υπέδειξαν τα ΕΝΑΕ, αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη ότι η
διαδικασία επηρεασµού των φορέων λήψεως αποφάσεων ήταν αποτελεσµατική για τα
επιχειρηµατικά συµφέροντα της Γερµανικής κοινοπραξίας.
Αναφέρεται, επίσης, στο προαναφερθέν πόρισµα ότι οι ενδείξεις πως από την κοινοπραξία Ferrostall-HDW διενεργήθηκαν παράνοµες πληρωµές, οι οποίες προσυµφωνήθηκαν από την 30-6-1997 και επεκτάθηκαν στο πλαίσιο διεκδίκησης και της
σύµβασης εκσυγχρονισµού των υποβρυχίων το 1999, κρίθηκαν επαρκείς για να θεµελιώσουν την κατηγορία για δωροδοκία αξιωµατούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
βάρος των γερµανών κατηγορουµένων υπαλλήλων της Ferrostaal και της ίδιας της Ferrostaal.
Επίσης, φέρεται ως βέβαιο, ότι η εκτεταµένη δωροδοκία, κατά το µέρος που η
γερµανική δικογραφία αναφέρεται στην σύµβαση της 15-2-2000 για την κατασκευή
τριών νέων υποβρυχίων µε δικαίωµα προαίρεσης ενός ακόµα υποβρυχίου έχει πραγ-
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µατοποιηθεί, µε την διοχέτευση µέσω εταιρειών συµβούλων ενός σηµαντικού µέρους

από τα ποσά που κατέβαλε η Ferrostaal για τον σκοπό αυτό, σε Έλληνες υπαλλήλους.

Φέρεται δε ως πιθανόν, κυρίως από δηµοσιεύµατα του τύπου, ότι και µέσω των συµβάσεων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων έγινε παράνοµη διακίνηση χρήµατος µε άγνωστους προς το παρόν αποδέκτες.

Ήδη διενεργείται έρευνα από την ∆ικαιοσύνη, τόσο στον χώρο των υπαλλήλων

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που είχαν αρµοδιότητες σχετικά µε την προετοιµα-

σία των συµβάσεων καθώς και των σχετιζοµένων µε αυτές συµβάσεων Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων, όσο και στο χώρο των υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών
των Ελληνικών Ναυπηγείων, κατά τον κρίσιµο χρονικό διάστηµα της εκτελέσεως των

βασικών συµβάσεων και των συµβάσεων Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων, για την αποκάλυψη των ενεχοµένων προσώπων.

Η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής µε το πόρισµά της, που έγινε οµόφωνα
δεκτό ως προς τα πραγµατικά περιστατικά που καταγράφονται σε αυτό, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι προκύπτουν σοβαρότατες ενδείξεις για την τέλεση ενεργητικής δωροδοκίας στην Ελλάδα, µε παράνοµες πληρωµές σε αδιευκρίνιστο συνολικά αριθµό

προσώπων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η συνδροµή των φεροµένων ως συµβούλων,
«…χρησίµευσε αποκλειστικά και µόνον στην κατάρτιση της σύµβασης παραγγελίας των
Υποβρυχίων τύπου 214, µέσω της διαβίβασης χρηµάτων, σε έλληνες πολίτες, που απασχολούντο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως υπάλληλοί του σε θέσεις λήψης αποφάσεων, δηµοσίους υπαλλήλους, µόνιµους και µετακλητούς, αξιωµατικούς, µέλη επιτροπών
αξιολόγησης και άλλους, τους οποίους οφείλει να αποκαλύψει η διενεργούµενη έρευνα
από την Εισαγγελία και να απαγγείλει σε βάρος τους τις αρµόζουσες κατηγορίες..».
Η Προανακριτική Επιτροπή εξέφρασε στο Πόρισµα της την εκτίµηση ότι «... σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, έγιναν µεθοδεύσεις των διαδικασιών, ώστε να ανατεθεί η
σύµβαση στην κοινοπραξία Ferrostaal-HDW, µε την υπόγεια νόθευση των τηρουµένων
διαδικασιών, νόθευση η οποία δεν αφορά στην απευθείας ανάθεση της συµβάσεως,
που στηρίζεται ως ενέργεια στην ισχύουσα νοµοθεσία, µε τρόπο ώστε η ανάθεση να
είναι κατά την τυπική νοµική της εξέταση νόµιµη και να µην κινδυνεύει να ανατραπεί
µέσω νοµικών διαδικασιών...».
Η Προανακριτική Επιτροπή υπό την εκτίµηση ότι οι ενδείξεις για την τέλεση του
αδικήµατος της παθητικής δωροδοκίας, για το οποίο και ερεύνησε, δεν είχαν σχέση µε
την νοµιµότητα ή µη της σύµβασης για την κατασκευή των υποβρυχίων, δεν ασχολήθηκε περαιτέρω µε αυτή καθ’ εαυτή την σύµβαση και την περαιτέρω εκτέλεσή της.
Επισήµανε όµως στο πόρισµά της, ότι ο έλεγχος της σύµβασης προµήθειας των υποβρυχίων, επ’ αφορµή της οποίας έγινε εκτεταµένος χρηµατισµός προσώπων που εµπλέκονται στην διαδικασία κατάρτισής της, τα οποία δεν υπόκεινται στον έλεγχο της
Βουλής, ανήκει κατά το µέρος του εντοπισµού των προσώπων αυτών στην αρµοδιότητα της ∆ικαιοσύνης.
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Έχει ιδιαίτερη σηµασία να επισηµανθεί ότι, όπως αναφέρεται και στο Πόρισµα

της Προανακριτικής Επιτροπής, οι ενδείξεις ότι η σύµβαση για την κατασκευή των

νέων υποβρυχίων τύπου 214 παρείχε πεδίο ανάπτυξης φαινοµένων διαφθοράς, ανεξάρτητα από το νοµότυπο ή µη της ίδιας της σύµβασης, επιβάλει την ενασχόληση της

παρούσας Επιτροπής, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, µε τις παραπάνω συµβάσεις, δηλαδή τόσο της σύµβασης για την προµήθεια των νέων υποβρυχίων(σύµ-

βαση 012Β/00) όσο και της σύµβασης για τον εκσυγχρονισµό παλαιών υποβρυχίων

(σύµβαση 021Β/02). Και τούτο διότι, όπως φαίνεται πιθανόν, οι συµβάσεις αυτές αποτελούν τυπικό δείγµα για την έρευνα των τρόπων και των µεθόδων που οδηγούν στην

νόθευση των όρων λειτουργίας θεσµών και σχέσεων, κυρίως όµως, αυτών που έχουν
δηµόσιο χαρακτήρα ή γενικότερα θεραπεύουν κοινωνικές ανάγκες. Η µη σωστή λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας υποδηλώνει πρωτίστως την παράνοµη δραστηριότητα των φορέων άσκησης αυτής της υπηρεσίας. Όταν οι φορείς άσκησης και
διαχείρισης της δηµόσιας εξουσίας ασκούν τις δραστηριότητές τους παράλληλα, ή και
ανεξάρτητα, τότε µέσα από την διασπορά των αρµοδιοτήτων, που αποτελεί την σηµαντικότερη παθογένεια της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, απουσιάζει η ενότητα αποφάσεων και δράσεων, και οδηγεί µε βεβαιότητα στην κατάχρηση της δηµόσιας
εξουσίας, κατάχρηση που είτε έχει είτε όχι περιουσιακό χαρακτήρα είτε εκδηλώνεται
µε την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας είτε µε την παράλειψη ασκήσεώς της, αποτελεί

την έκφραση µιας διεφθαρµένης υπηρεσιακής λειτουργίας.
∆εν διαφεύγει από την γνώση της Επιτροπής ότι η διαφθορά ως τρόπος άσκησης
πολιτικής ή οικονοµικής εξουσίας σηµαίνει κυρίως την ακύρωση του µηνύµατος για νοµοταγή συµπεριφορά, που οφείλουν να δίνουν οι υπεύθυνοι του δηµόσιου χώρου. Όταν
αυτοί δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο συµπεριφοράς ή –ακόµη χειρότερα–
όταν δίνουν αντιφατικό µήνυµα, η προκαλούµενη σύγχυση και το δυσδιάκριτο µεταξύ
νοµιµότητας και παρανοµίας είναι επόµενο να δυναµιτίζει το κράτος δικαίου.
Ο τρόπος µε τον οποίο, όπως επισηµαίνει εξάλλου και η Προανακριτική Επιτροπή
στο πόρισµά της, φαίνεται ότι λειτούργησε ένα δίκτυο µερικών διεφθαρµένων ελλήνων
υπαλλήλων, ώστε να καταρτιστούν νόµιµες κατά την τυπική τους µορφή συµβάσεις,
αναδεικνύει ότι το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο εκείνο παρείχε πεδίο για
την νοµιµοφανή κάλυψη µεθοδεύσεων, πεδίο δράσεως δηλαδή στους λίγους σε κάθε
περίπτωση επίορκους υπαλλήλους του Ελληνικού δηµοσίου. Η πολυδιάσπαση εξάλλου
των αρµοδιοτήτων και η ανυπαρξία ενός και µόνον οργάνου, µε όλες τις συναφείς αρµοδιότητες, παρείχε πεδίο συγκάλυψης της ανεπάρκειας και αδιαφορίας για την προστασία των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, είτε επειδή µερικοί επίορκοι υπάλληλοί του χρησιµοποιούν την θέση που
τους εµπιστεύτηκε η Πολιτεία για ιδιοτελείς σκοπούς είτε επειδή οι υπάλληλοί του
αδιαφορούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκµεταλλευόµενοι και στις δυο
περιπτώσεις την πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων, την ανεπάρκεια των ελεγκτικών
µηχανισµών και την έλλειψη ισχυρών κοινωνικών αντανακλαστικών, να ζηµιώνεται
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καταληστευόµενο από οµάδες ανθρώπων, λίγων ή πολλών αδιάφορο, στους οποίους
έχει αναθέσει την διαχείριση της διοικητικής του λειτουργίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
Οι ελεγχόµενες Κύριες Συµβάσεις
Οι συµβάσεις που καταρτίστηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο δια του Υπουργείου Εθνι-

κής Άµυνας, για την εκτέλεση των προγραµµάτων ναυπήγησης νέων υποβρυχίων και
του προγράµµατος εκσυγχρονισµού µέσης ζωής παλαιών υποβρυχίων, στο πλαίσιο της

ανανέωσης του στόλου των υποβρυχίων και της ανάπτυξης των Ενόπλων ∆υνάµεων,
µε βάση το σχεδιασµό του αµυντικού δόγµατος της χώρας, αποτελούν το αντικείµενο
έρευνας της Επιτροπής.
Η ενότητα σκοπού, αλλά και η σχεδόν ταυτόχρονη διαπραγµάτευση για την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών, καθιστά αναγκαία την κατά το δυνατόν συνοπτική
αναφορά στα παρακάτω σηµεία:
α) στο ιστορικό κατάρτισης των συµβάσεων

β) στο ιστορικό εξέλιξης της εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών
γ) στους συµβατικούς όρους που αποδείχθηκαν δυσλειτουργικοί

Η παραπάνω αναφορά, µετά την «εκ των υστέρων αποκτηθείσα γνώση» από τα

στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την κίνηση ποινικών διώξεων στην Γερµανία για
δωροδοκίες ελλήνων αξιωµατούχων και υπαλλήλων σχετικών µε την ανάθεση των συγκεκριµένων συµβάσεων όσο και από την διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως από
την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, αναγκαστικά θα εµπεριέχει
την ανάδειξη των «δοµικών σφαλµάτων» των συµβάσεων, µε παρούσα την υπόνοια της
«υπόγειας νόθευσης των νοµίµων διαδικασιών», την οποία, η Προανακριτική Επιτροπή
θεωρεί δεδοµένη στο Πόρισµα που υπέβαλε στην Ολοµέλεια της Βουλής, λόγος άλλωστε για τον οποίο η Ειδική ∆ιαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων προβαίνει στο έλεγχο των συµβάσεων, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της.
Πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή ότι πολιτικές αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, της
περιόδου 1996-1999, που αφορούν στον σχεδιασµό της αµυντικής πολιτικής της
χώρας, υπό τις τότε γνωστές συνθήκες, δεν µπορεί, κατά την εκτίµηση της Επιτροπής,
να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας, δεδοµένου του χαρακτήρα τους ως κυβερνητικών αποφάσεων άσκησης της γενικότερης αµυντικής πολιτικής της χώρας µε τις
οποίες δόθηκε η έγκριση για την ανάπτυξη των εξοπλιστικών προγραµµάτων, µεταξύ
των οποίων και των προγραµµάτων ναυπήγησης νέων υποβρυχίων και εκσυγχρονισµού των παλαιών.
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Αποτελούν όµως αντικείµενο ελέγχου οι συµβάσεις που καταρτίστηκαν σε εκτέ-

λεση των κυβερνητικών αποφάσεων, δεδοµένου ότι τα ζητήµατα που ανέκυψαν δεν
συνδέονται µε το ουσιαστικό περιεχόµενο των κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά µε την
υλοποίησή τους. Η προσπάθεια να αποδοθεί ευθύνη για τις πολιτικές επιλογές της τότε

Κυβέρνησης, στα µέλη του ΚΥΣΕΑ ως συλλογικού Κυβερνητικού οργάνου, µεταθέτει ζητήµατα που άπτονται αποκλειστικά στο πεδίο υλοποίησης των Κυβερνητικών

αποφάσεων και αφορούν στις ευθύνες των οργάνων του ∆ηµοσίου που επιφορτίστηκαν την ευθύνη κατάρτισης των συµβάσεων και παρακολούθησης της υλοποίησης
τους. Άλλωστε, η εκ των υστέρων γνώση, δεν καθιστά διαβλητές τις Κυβερνητικές
αποφάσεις, αλλά, αντίθετα, αναδεικνύει τις δοµικές αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου
που ίσχυε και τις πολιτικές τουλάχιστον ευθύνες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας,
καθώς και τις ευθύνες, πειθαρχικές, αστικές και ποινικές του υπαλληλικού προσωπι-

κού που είτε µεθόδευσε είτε ανέχθηκε είτε αποσιώπησε είτε ολιγώρησε κατά την εκτέλεση των συµβάσεων µε αποτέλεσµα την επέλευση σηµαντικής οικονοµικής ζηµίας
σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το ερευνούµενο χρονικό διάστηµα.
Θα πρέπει, τέλος να σηµειωθεί, ότι η κατάρτιση της εκτελεστικής συµφωνίας και η

έγκριση της µε τον Ν. 3885/2010 δεν αποτελεί κατ’ ουδεµία έννοια αναδροµική έγκριση
των πράξεων και παραλείψεων που σηµειώθηκαν κατά την προηγηθείσα χρονική περίοδο (2000-2009) µέχρι την καταγγελία των συµβάσεων, αλλά, αντιθέτως, επιβάλει τον

έλεγχο για τον καταλογισµό ευθυνών, για τις ενέργειες των εκάστοτε αρµοδίων υπαλλήλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που είχαν ως αποτέλεσµα την µη εκπλήρωση των συµβατικών όρων και την καταγγελία των συµβάσεων από πλευράς του Αναδόχου, και του
Κύριου Υποκατασκευαστή, µε ζηµιογόνες συνέπειες σε βάρος του ∆ηµοσίου.
Υπό το ανωτέρω, γενικό πλαίσιο παρατίθεται κατωτέρω µε την δυνατή συντοµία:
Β.1) Ιστορικό κατάρτισης και εξέλιξης της σύµβασης ναυπήγησης νέων Υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση 012Β/00)
Της κατάρτισης της σύµβασης 012Β/2000 προηγήθηκαν από το έτος 1996 µέχρι το
1999 διαδικασίες που οδήγησαν στην τελική επιλογή, να γίνει δηλαδή η απευθείας
ανάθεση της ναυπήγησης των νέων υποβρυχίων στα ΕΝΑΕ (κρατική τότε επιχείρηση)
µε την επιλογή του ξένου οίκου µε τον οποίο θα συνεργαζόταν τα ΕΝΑΕ, από τα
ΕΝΑΕ. Η διαδικασία αυτή, η οποία, στο πλαίσιο της τότε πολιτικής στόχευε στην διασφάλιση ναυπηγικού έργου για την ελληνική βιοµηχανία, στηρίχθηκε κατά πάσα πιθανότητα στην από 26-8-1998 επιστολή των ΕΝΑΕ προς την Γ.∆.Ε. στην οποία
αναφέρονταν ότι τα ΕΝΑΕ έχουν συνδεθεί µε την FS/HDW για χρηµατοδότηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της υποδοµής για την ναυπήγηση των νέων Υ/Β τονίζοντας ότι στην περίπτωση αυτή η FS/HDW θα αναθέσει στα ΕΝΑΕ την ναυπήγηση
15 φορτηγών εµπορικών πλοίων.
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Μετά την διαβίβαση της επιστολής αυτής από την Γ.∆.Ε. στο Γενικό Επιτελείο

Ναυτικού, για έκφραση των απόψεών του, εγκρίθηκε µε απόφαση του ΚΥΣΕΑ η συνέχιση του προγράµµατος µε κατάθεση προσφοράς από τα ΕΝΑΕ σε συνεργασία µε
τον προτεινόµενο από αυτά οίκο, πράγµα που έγινε. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε η σχε-

τική προσφορά στην Γ.∆.Ε. εγκρίθηκε και ακολούθησε η διαπραγµάτευση των όρων
της σύµβασης.

Μετά την έκδοση της Κατακυρωτικής Απόφασης, η σύµβαση υπεγράφη την 15-2-

2000 µε αριθµό 012Β/00 και τέθηκε σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2000. Την 27 Φεβρουαρίου
2001 άρχισε επίσηµα η κατασκευή του 1ου Υποβρυχίου στα ναυπηγεία HDW στο Κίελο.
Πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί, όπως προκύπτει από την εκ των υστέρων
αποκτηθείσα γνώση, από τα στοιχεία της Γερµανικής δικογραφίας, ότι η προσφορά

της ναυπήγησης των 15 φορτηγών πλοίων, δεν ήταν αληθής και σπουδαία, αλλά αποτέλεσε «µεθόδευση» που παγίδευσε τις διαδικασίες στην κατεύθυνση της απευθείας
ανάθεσης. Η υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε στη συνέχεια, δεν µπορεί όµως µε βεβαιότητα να συναχθεί οποιοδήποτε συµπέρασµα σχετικά µε τον κύκλο των προσώπων που
τελούσαν σε γνώση του πλασµατικού της πρότασης αυτής, µε βεβαιότητα όµως µπορεί να υποστηριχθεί ότι τούτο τελούσε σε γνώση στενού κύκλου προσώπων που επε-

δίωκαν την υπόγεια νόθευση των διαδικασιών, ώστε το έργο να ανατεθεί στην

Κοινοπραξία των γερµανικών εταιρειών.

Β.2) Ιστορικό κατάρτισης και εξέλιξης της σύµβασης εκσυγχρονισµού Υποβρυχίων τύπου ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (209) Σύµβαση 021Β/02). Η στη συνέχεια εξέλιξη της
σύµβασης 021Β/02

Η υλοποίηση του προγράµµατος εκσυγχρονισµού µέσης ζωής (ΕΜΖ) και επισκευής
τριών πλέον ενός Υποβρυχίων τύπου 209 – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ετέθη σε ισχύ µε ηµεροµηνία
ενεργοποίησης της σύµβασης (EDC) την 31η Μαΐου 2002. Το δε συνολικό συµβατικό
κόστος για τον εκσυγχρονισµό και την επισκευή ανήλθε σε 821.792.170 €. Έκτοτε και
µέχρι την καταγγελία της Σύµβασης εκ µέρους των αναδόχων στις 21 Σεπτεµβρίου
2009 υπεγράφησαν συνολικά πέντε τροποποιήσεις της σύµβασης:
η 1η µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης την 23-8-2002 σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
πληρωµών,
η 1η µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης την 31-12-2003 σχετικά µε την εξάσκηση προαιρετικών επιλογών,
η 3η µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης την 12-12-2005 σχετικά µε τον καθορισµό του
τραπεζικού λογαριασµού του κυρίου αναδόχου
η 4η µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης 3-11-2003 µε αντικείµενο την αλλαγή των ορισµών που χρησιµοποιούνται για την αναπροσαρµογή τιµών
η 5η µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης την 29-7-2005 που αφορά στην αλλαγή επωνυµίας των Κύριων Υποκατασκευαστών.
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Πριν την αναφορά στην εξέλιξη του προγράµµατος ΕΜΖ των Υ/Β ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ,

σε συνάρτηση µε συγκεκριµένα δικαιώµατα που απένεµε ο Νόµος και η Σύµβαση στην
ελληνική πλευρά, δεν πρέπει να παραλείψουµε την αναφορά σε µια, κατά πρώτη εκτί-

µηση, σοβαρή παράλειψη της υπ’ αριθµ. 021Β/02 Σύµβασης, σχετικά µε τον προσδιο-

ρισµό και την περιγραφή της κύριας συµβατικής παροχής των Αναδόχων. Η αναφορά
της συµβατικής αυτής πληµµέλειας στο σηµείο αυτό και όχι στις εκτιµήσεις που κατωτέρω αναφέρονται σχετικά µε την εξέλιξη κατά χρονολογική σειρά των γεγονότων, κρί-

νεται αναγκαία προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η επακολουθήσασα εξέλιξη της
Κύριας Σύµβασης και τα δυσεπίλυτα προβλήµατα που ανέκυψαν, τα οποία δεν επιλύθηκαν παρά τις µακροχρόνιες σχετικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών.

Κατά το άρθρο 2 της Κύριας Σύµβασης, που ορίζει το Αντικείµενό της, ο Κύριος
Ανάδοχος είχε αναλάβει να εκσυγχρονίσει, επισκευάσει και δοκιµάσει τα Υ/Β και να

τα παραδώσει στο Σκαραµαγκά. Οι περαιτέρω υποχρεώσεις του Κυρίου Αναδόχου και
του Κυρίου Υποκατασκευαστή περιγράφονται στο άρθρο 3. Σύµφωνα µε αυτό, ο Κύριος Ανάδοχος αποδέχθηκε τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης και της ορθής εκτέλεσης του Προγράµµατος, του εκσυγχρονισµού, της επισκευής, της δοκιµής και της

παράδοσης των Υ/Β και του καθορισµού σε άλλη Σύµβαση υπό στοιχείο «Α» όλων
των υποχρεώσεων και ευθυνών του Κυρίου Υποκατασκευαστή. Σε συµφωνία µε αυτόν
τον τρόπο ετεροκαθορισµού των υποχρεώσεων του Αναδόχου βρίσκεται και η παρ. 1.2

του άρθρου 4.
Εκεί συµφωνείται ότι η σχεδίαση για τον εκσυγχρονισµό (την οποία είχε κυρίως
αναλάβει η HDW δυνάµει του άρθρου 4 – σελ. 4 της από 30.5.2002 Κατακυρωτικής
Απόφασης) και το σύνολο των Υλικών που θα απαιτούνταν θα βασίζονταν στους Κατασκευαστικούς Κανόνες και Κανονισµούς του Γερµανικού Πολεµικού Ναυτικού (GN)
για τον εκσυγχρονισµό πολεµικών πλοίων και στους Κανόνες του Αµυντικού Υλικού
του Γερµανικού Ναυτικού. Οι κανόνες αυτοί ίσχυαν το 1998 και επέκειντο αλλαγές
τους, οι οποίες όµως θα εγκρίνονταν από το Γερµανικό Υπουργείο Άµυνας για τα Υ/Β
και θα περιλαµβάνονταν σε διάστηµα τριών µηνών µετά την ενεργοποίηση της Σύµβασης σε ξεχωριστή κατάσταση που θα αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης «Α» και εφαρµοζόταν σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α αυτής (άρθρο 4.1.2).
Στο δε «Προοίµιο» της Σύµβασης αναφέρεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος και ο Κύριος
Υποκατασκευαστής προτίθενται να συνάψουν και να υπογράψουν µία Σύµβαση (εφεξής Σύµβαση Α), η οποία θα προδιαγράφει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον εκσυγχρονισµό και την γενική επισκευή των Υ/Β. Η Σύµβαση Α θα επισυναπτόταν αργότερα
στην 021Β/02 ως Παράρτηµα, αλλά χωρίς να αποτελεί ολοκληρωµένο και αναπόσπαστο µέρος αυτής κατά το άρθρο 1 της Σύµβασης που παραθέτει τους ορισµούς.
Προκύπτει, δηλαδή, ότι ο ακριβής προσδιορισµός των υποχρεώσεων των Αναδόχων δεν περιλαµβάνονταν στην Κύρια Σύµβαση, άλλως ότι η περιγραφή τους ήταν
ασαφής και αόριστη, αφού εξαρτάτο από τον προηγούµενο καθορισµό των προδιαγραφών του Γερµανικού Ναυτικού, στις οποίες αναφέρθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη.
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Έτσι, ο ακριβής προσδιορισµός (εξατοµίκευση) των υποχρεώσεών τους αυτών θα

προέκυπτε από παραποµπή σε άλλο έγγραφο (Σύµβαση Α), το οποίο θα συντασσόταν

αργότερα κατά την κρίση του Κυρίου Αναδόχου και του Κυρίου Υποκατασκευαστή
και το οποίο σε κάθε περίπτωση δε θα αποτελούσε µέρος της 021Β/02 Κύριας Σύµβασης, αφού σε αυτό δεν θα ήταν συµβαλλόµενο µέρος το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Σύµφωνα µε την από 30.5.2002 Κατακυρωτική Απόφαση, όµως, κατά την ηµερο-

µηνία υπογραφής και αυτής, αλλά και της Κύριας Σύµβασης ήταν καταγεγραµµένες οι

τεχνικές και υπηρεσιακές απαιτήσεις του Προγράµµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ. Το υπό στοιχεία 1.ιε’ και 5.κα’ προσαρτώµενα σχετικά της Κατακυρωτικής αφορούν στην Τεχνική
Περιγραφή της αρµόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις τεχνικές
και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Προγράµµατος ΕΜΖ. Στον αριθµό 2 αναφέρεται
ότι στόχος του ΕΜΖ και της γενικής επισκευής είναι η εγκατάσταση στα Υ/Β τύπου

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ αναερόβιου συστήµατος προώσεως (AIR INDEPENDENT PROPULSION/AIP), το οποίο αυξάνει την αυτονοµία των Υ/Β για 13 ηµέρες, προσδίνοντας σε
αυτά µέγιστο επιχειρησιακό αποτέλεσµα. Επίσης, στις σελίδες 11 – 14 της ίδιας Κατακυρωτικής Απόφασης περιγράφονται οι εργασίες και οι επισκευές που αντιστοιχούν
στη συµφωνηµένη αµοιβή. Κάποιες από αυτές ενδεικτικά είναι η εγκατάσταση του
AIP, του οπλικού και Α/Υ STN ATLAS Electronic Γερµανίας, των περισκοπίων περιπολίας ZEISS Γερµανίας, της πηδαλιουχήσεως RAYTHEON Marine Gmbh Γερµα-

νίας, του RADAR THALES Γαλλίας κτλ.
Η απαρίθµηση αυτή των απαραίτητων επισκευών δεν καταλαµβάνει όλη την
έκτασή τους και είναι βέβαιο ότι προκειµένου να εντοπιστεί το σύνολο των προς επισκευή προβληµάτων θα έπρεπε πρώτα να επιθεωρηθούν τα Υ/Β. ∆εν παύει όµως να
αποτελεί ένα στοιχειώδες έστω περιεχόµενο της υποχρέωσης των αναδόχων που θα
µπορούσε να περιληφθεί στην Κύρια Σύµβαση, ώστε να µην αποτελεί η παραποµπή σε
άλλο κείµενο εκτός Σύµβασης τη µόνη οδό προσδιορισµού όλων των απαιτούµενων
επισκευών.
Αυτή η παραποµπή έθετε εξ αντικειµένου σε διακινδύνευση το συµβατικό αντικείµενο, αφού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, που εφαρµόζεται κατά το άρθρο
10 της Κύριας Σύµβασης, αν ο προσδιορισµός της παροχής ανατέθηκε σε έναν από
τους συµβαλλοµένους, ο τελευταίος υποχρεούται έναντι του άλλου να προβεί στον
προσδιορισµό της παροχής εν αµφιβολία µε δίκαιη κρίση. Αν η κρίση του ενός συµβαλλοµένου θεωρηθεί εκ µέρους του άλλου δίκαιη, γεννιέται η επί την παροχή αξίωση,
όταν όµως θεωρηθεί µη δίκαιη, κάθε µέρος δικαιούται να ζητήσει µε αναγνωριστική
αγωγή τον προσδιορισµό από το ∆ικαστήριο.
Αν όµως ο προσδιορισµός της παροχής ανατέθηκε στην απόλυτη κρίση ενός από
τους συµβαλλοµένους, έστω και σύµφωνα µε κανόνες άγνωστους κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύµβασης, αλλά προερχόµενους από τρίτο µέρος, τίθενται, τουλάχιστον
σε νοµικό επίπεδο, ζητήµατα τυχόν υπερβολικής δέσµευσης της ελευθερίας του άλλου
στο µέτρο που η συναπτόµενη σύµβαση επιτρέπει την ανέλεγκτη επιβολή της θελήσεως
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του ενός µέρους στο άλλο, δηλαδή θέµατα ετεροκαθορισµού της συµβατικής βούλη-

σης. Ο ετεροκαθορισµός αυτός µπορεί να αποτελέσει λόγο ακυρότητας, είναι δε βέβαιο
ότι εάν η σύµβαση είχε υποστεί νοµική επεξεργασία και δεν ακολουθούσε την «πεπα-

τηµένη» µορφή κατάρτισης των συµβάσεων, τέτοιος όρος θα είχε αποφευχθεί, διότι θα
προκαλούσε ενδεχοµένως την ακυρότητα της σύµβασης.

Η Σύµβαση αυτή ξεκίνησε να εφαρµόζεται µε τη θέση της σε ισχύ από τις

31.5.2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´
Αναφορά στο περιεχόµενο και τα ζητήµατα που ανέκυψαν σχετικά µε
τις δύο Κύριες υπ’ αριθµ. 012Β/00 και υπ’ αριθµ. 021Β/02 Συµβάσεις
Γ.1) Ισχύον νοµικό καθεστώς:
Και οι δύο συµβάσεις, που ερευνά η παρούσα Επιτροπή, αφορούν στην ανανέωση του
στόλου των Υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. Η κατάρτιση των συµβάσεων
αυτών, έπρεπε να γίνει µε τήρηση της αρχής της νοµιµότητας που διέπει το Ελληνικό

∆ηµόσιο ∆ίκαιο και σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις που διέπουν την κατάρτιση
των συµβάσεων προµηθειών των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, η δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ρυθµίζεται από τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου που έχουν άµεση εφαρµογή, από τους
κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγµα και οι νοµοθετικές πράξεις, όπως και από κάθε κα-

νόνα ανώτερης ή ισοδύναµης προς τους κανόνες αυτούς τυπικής ισχύος. Η αρχή αυτή
συνεπάγεται την υποχρέωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να τηρεί τους προαναφερόµενους

κανόνες και εκδηλώνεται µε δύο επάλληλα ισχύουσες µορφές. Κατά την πρώτη, οι ενέργειες των δηµοσίων νοµικών προσώπων πρέπει να µην είναι αντίθετες προς τους προαναφερόµενους κανόνες, και κατά τη δεύτερη, οι ενέργειες πρέπει να είναι σύµφωνες ή
να βρίσκονται σε αρµονία µε τους κανόνες αυτούς. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αυτή έννοια,
η ∆ιοίκηση οφείλει να προβαίνει µόνο στις ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες. ∆ηλαδή, ενώ οι ιδιώτες µπορούν να ενεργήσουν
οτιδήποτε δεν απαγορεύεται, αντίθετα η ∆ιοίκηση οφείλει ή µπορεί να ενεργήσει µόνον
ό,τι επιτρέπεται. Η αρχή της νοµιµότητας είναι συνέπεια των αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού συστήµατος και συνακόλουθα της υπεροχής και
του τεκµηρίου της αρµοδιότητας του νοµοθετικού οργάνου.
Με την υπαγωγή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που αποτελεί την εκτελεστική εξουσία, στους κανόνες δικαίου που θεσπίζονται µε πράξεις νοµοθετικού οργάνου, επιδιώκεται η έµµεση υποταγή της ∆ιοίκησης στο εκλογικό σώµα, δηλαδή το φορέα της
λαϊκής κυριαρχίας. Κατά κανόνα στις έννοµες τάξεις που στηρίζονται στην αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας, η αρχή της νοµιµότητας νοείται µε τη δεύτερη προαναφερόµενη
έννοια, κατά την οποία οι ενέργειες της ∆ιοίκησης πρέπει είτε να είναι σύµφωνες προς
τους κανόνες δικαίου, που θεσπίζονται µε πράξεις του νοµοθετικού οργάνου και τους
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τυπικά ισοδύναµους προς αυτούς είτε να βρίσκονται σε αρµονία προς αυτούς. Ειδικότερα στην ελληνική έννοµη τάξη, τα άρθρα 26 § 2, 43, 50, 82 και 95 § 1 του Συντάγ-

µατος καθιερώνουν την αρχή της νοµιµότητας µε την έννοια αυτή χωρίς εξαίρεση, και

συνεπώς, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν µπορεί να προβαίνει σε νοµικές πράξεις, όπως είναι

και η σύναψη συµβάσεων, καθώς και σε υλικές ενέργειες, παρά µόνο βάσει αρµοδιότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου ή του Συ-

ντάγµατος ή νοµοθετικών ή κανονιστικών πράξεων. Η δε νοµιµότητα των ενεργειών
της ∆ιοίκησης κρίνεται βάσει του νοµικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο διενέργειάς τους.

Όσον αφορά στις µεθόδους και τις διαδικασίες προµηθειών, εργολαβιών, εργα-

σιών και παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
της χώρας µε τη φροντίδα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την ικανοποίηση των

κάθε φύσεως αναγκών, αυτές ρυθµίζονταν από το Π.∆. 284/1989, µέχρι την έναρξη
ισχύος του Ν. 3433/2006, µε τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν οι διατάξεις του
εν λόγω Π.∆. ήδη δε ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του Νόµου 3978/2011.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ως
έχουσα την σχετική αρµοδιότητα υπηρεσία, διαπραγµατεύτηκε, κατάρτισε και υπέγραψε τις εν λόγω συµβάσεις, µετά την έκδοση των κατακυρωτικών αποφάσεων και σε
εκτέλεσή τους, δυνάµει της εξουσίας που της απονεµήθηκε προς τούτο δια του Π.∆. µε

αριθµό 284/1989, ισχύοντος κανονικά κατά την ηµεροµηνία υπογραφής τους. Σύµφωνα µε το 1ο άρθρο του εν λόγω Π.∆.: «Με το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα ρυθµίζονται αποκλειστικά οι µέθοδοι και οι διαδικασίες προµηθειών, εργολαβιών, εργασιών
και παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της

χώρας µε τη φροντίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την ικανοποίηση των κάθε
φύσεως αναγκών του».
Η αποκλειστική ρύθµιση των πολεµικών προµηθειών από το νοµικό αυτό πλαίσιο
έχει άλλωστε κριθεί από σειρά τελεσίδικων και αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.
Τα Ελληνικά ∆ικαστήρια έχουν µέχρι σήµερα επανειληµµένα νοµολογήσει ότι η σύναψη των συµβάσεων προµηθειών του ∆ηµοσίου διέπεται κατ’ αρχήν µεν από τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 394/1996) και το Ν.
2286/1995, αλλά κατ’ εξαίρεση, η σύναψη των συµβάσεων προµηθειών που αφορούν
σε πολεµικά είδη διεπόταν και εξακολουθεί να διέπεται – µέχρι το 2006 – από τις διατάξεις του Π.∆. 284/1989. Ο Ν. 2286/1995 εξάλλου στο άρθρο 1 παρ. η’ ορίζει ότι
εξαιρούνται από τις διατάξεις του οι προµήθειες και επισκευές που προορίζονται για τις
ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και αφορούν σε πολεµικά είδη, όπως όπλα,
τυποποιηµένο οπλισµό, πλοία, λέµβους και γενικά ναυπηγήµατα, αεροπλάνα... ως και
εργαλεία συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας τους (βλ. ΣτΕ 3402/2005, ΝΟΜΟΣ,
ΣτΕ 1912/2007, ΝΟΜΟΣ).
Εξαιτίας της αποκλειστικής ρύθµισης των εν λόγω προµηθειών από το Π.∆.
284/1989 άλλωστε, στο άρθρο 65 παρ. 2 αυτού ορίζεται και το ελάχιστο περιεχόµενο
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κάθε σχετικής σύµβασης προµήθειας πολεµικού υλικού. Σε αυτήν πρέπει να περιέχο-

νται οι γενικοί οικονοµικοί και τεχνικοί όροι της οριστικής ανάληψης των υποχρεώ-

σεων των µερών, οι οποίοι µεταξύ άλλων είναι η ηµεροµηνία της σύµβασης, το
αντικείµενο και η τιµή του, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος του ελέγχου της ποιοτικής

και ποσοτικής παραλαβής του αντικειµένου της προµήθειας, η έκπτωση των προµη-

θευτών και οι συνέπειες από αυτήν, η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωµάτων και

υποχρεώσεων του προµηθευτή κτλ. Παρατηρούµε δηλαδή ότι λόγω της κρισιµότητας
των συµβάσεων προµηθειών για τις Ένοπλες ∆υνάµεις η αρχή της νοµιµότητας, που εκφράζεται δια του Π.∆., διαχέεται στο σύνολο σχεδόν του περιεχοµένου τους, έτσι ώστε

να καταλείπεται µικρό περιθώριο διαµόρφωσής του βάσει των σκοπιµοτήτων εκάστου
συµβαλλόµενου µέρους.
Είτε πάντως µετά από σχετικό διαγωνισµό είτε µετά από απευθείας ανάθεση, το

σχέδιο κάθε σύµβασης προµηθειών συντάσσεται από την αρµόδια για την προµήθεια
Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του Π.∆.
Αυτό ήταν το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς που καθόριζε την εξουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τα έτη 2000 και 2002, όταν αυτό εκλήθη δια της αρµόδιας Γενι-

κής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να
διαπραγµατευτεί, να συντάξει και να υπογράψει τις συµβάσεις για την ναυπήγηση και
τον εκσυγχρονισµό 3 + 1 Υποβρυχίων, αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό και η υπό στοιχεία Φ.604.2/408293/Σ.103/11.2.2000 Κατακυρωτική απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, η οποία προηγήθηκε κατά νόµο της υπογραφής της 012Β/00 Κύριας Σύµβασης, αλλά και η έτερη
υπό στοιχεία Φ.604.3/217.110/Σ.705/30.5.2002 που προηγήθηκε της υπογραφής της
021Β/02 Κύριας Σύµβασης αναφέρουν στο πρώτο από τα σχετικά νοµοθετήµατα που
ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτισή τους, το Π.∆. 284/1989.
Εξάλλου και στο άρθρο 10 αµφοτέρων των Κυρίων Συµβάσεων ορίζεται ότι: «Η
Σύµβαση αυτή και όλες οι άλλες συµφωνίες που σχετίζονται µε αυτή θα διέπονται και
θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Νόµους». Παρόλη όµως την ισχύ του
ως άνω Π.∆. και παρά το γεγονός ότι επανειληµµένως είχε γίνει αναφορά και παραποµπή σε αυτό από πλείστα σχετικά έγγραφα, αλλά και από το κείµενο των Κυρίων
Συµβάσεων καθεαυτό, ως νοµοθέτηµα, που κυρίως ρυθµίζει τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, παρατηρείται ωστόσο ότι ενώ οι Συµβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόµου ως προς το ουσιώδες περιεχόµενό
τους, και πληρούν έτσι την έννοια της τυπικής νοµιµότητας, αρκετές διατάξεις τους
έχουν καταστρωθεί µε τρόπο που παρέχει πεδίο ερµηνευτικών επεµβάσεων που άγουν
σε διαφορετικό από το σκοπούµενο αποτέλεσµα, χωρίς όµως να επιφέρουν και «απόλυτη ακυρότητα» των συµβατικών ρυθµίσεων.
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Γ.2) Εξέταση του περιεχοµένου αµφότερων των Κυρίων Συµβάσεων:
Παρίσταται αναγκαία η καταρχάς από κοινού εξέταση της δοµής και του περιεχοµένου

των δύο κυρίων υπ’ αριθµ. 012Β/00 και υπ’ αριθµ. 021Β/02 συµβάσεων, δυνάµει των
οποίων το Ελληνικό ∆ηµόσιο συµφώνησε την προµήθεια νέων υποβρυχίων τύπου 214
και τον εκσυγχρονισµό των παλαιών υποβρυχίων τύπου 209 αντίστοιχα.

Η αναγκαιότητα της από κοινού εξέτασης υπαγορεύεται όχι τόσο από λόγους οι-

κονοµίας χώρου αλλά κυρίως διότι αµφότερες οι συµβάσεις παρουσιάζουν πλείστα
κοινά σηµεία, στα οποία µπορεί να γίνει εξίσου κοινή αναφορά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η κάθε σύµβαση αξιολογείται υπό το πρίσµα της µο-

ναδικότητάς της καθώς έθεσε το πλαίσιο και τους κανόνες υλοποίησης ενός εκ των

πλέον σηµαντικών εξοπλιστικών προγραµµάτων της Χώρας. Το περιεχόµενο τους δεν
άπτεται µόνο των τεχνικών και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των Υποβρυχίων,
του χρονοδιαγράµµατος καταβολής της αµοιβής και των δικαιωµάτων του Ελληνικού

∆ηµοσίου για την περίπτωση της µη εκπλήρωσης ή της πληµµελούς εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου.
Κυρίως άπτεται του δηµοσίου συµφέροντος της Χώρας αφού στοχεύουν στην κά-

λυψη κατεπειγόντων αµυντικών αναγκών, για την διασφάλιση της αµυντικής ικανότητας της χώρας αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας.
Πρέπει δε στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι η έννοια του κατεπείγοντος εν προκει-

µένω, δεν έχει την έννοια της άµεσης ναυπήγησης των Υποβρυχίων, (έργο για το οποίο
απαιτείται ικανό χρονικό διάστηµα) αλλά την πρόβλεψη ώστε κατά τον χρόνο συµπλήρωσης του ορίου ζωής µέρους των υποβρυχίων του στόλου του Πολεµικού Ναυ-

τικού να είναι ήδη έτοιµα προς αντικατάσταση τους τα νέα υποβρύχια. Τούτο δηλαδή
συνδέεται µε τους προβλεπόµενους συµβατικούς χρόνους παράδοσης, οι οποίοι δεν
µπορεί να υπερβαίνουν το µέσο όρο ζωής των προς απόσυρση παλαιών υποβρυχίων.
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, που
είναι διαρκώς παρούσα στις συναλλαγές του ∆ηµοσίου, παραδοσιακά αναγορεύεται
σε ακόµα πιο µείζονα αξία κάθε σύµβασης προµηθειών πολεµικού υλικού καθώς ταυτίζεται µε την αποτελεσµατικότητα της Εθνικής Άµυνας της Χώρας (Γνωµ. ΝΣΚ
160/2004, ΝΟΜΟΣ).
Η επιλογή των νέων υποβρυχίων τύπου 214 τα οποία σχεδιάζονταν τότε το πρώτον από την ναυπηγική εταιρεία HDW µε την ενσωµάτωση της εξελιγµένης τεχνολογίας αναερόβιας πρόωσης, αποτελεί επιλογή του Πολεµικού Ναυτικού, το οποίο και
έθεσε τις τεχνικές προδιαγραφές µετά από αξιολόγηση. Η Επιτροπή δεν µπορεί, καθότι
δεν έχει την δυνατότητα, να προβεί σε τεχνική αξιολόγηση, πράγµα άλλωστε άσκοπο,
αφού η επιλογή έγινε και η ναυπήγηση των υποβρυχίων, είναι σε εξέλιξη.
Η ναυπήγηση των καινούργιων υποβρυχίων τύπου 214 ανατέθηκε στην Ανάδοχο
εταιρία, «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», δυνάµει της «Σύµβασης υπ’ αριθµ. 012Β/00 που
καταρτίστηκε µεταξύ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του Ελληνικού Υπουργείου
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Εθνικής Άµυνας και της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. µε αντικείµενο την προ-

µήθεια τριών (3) νέων υποβρυχίων (Υ/Β), πλήρων µετά των συστηµάτων τους, λοιπών υλικών και συστήµατος ολοκληρωµένης υποστήριξης (ILS), µε δικαίωµα
προαίρεσης (OPTION) για την προµήθεια ενός επιπλέον Υ/Β για τις ανάγκες του
ΓΕΝ».

Την ίδια χρονική περίοδο που έγιναν οι διαπραγµατεύσεις για την ναυπήγηση των

νέων υποβρυχίων και µετά την απόφαση για ναυπήγηση των νέων υποβρυχίων στην
Ελλάδα, υποβλήθηκε πρόταση από τα ΕΝΑΕ προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για
την υλοποίηση και του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των παλαιών υποβρυχίων,
τύπου 209 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, από τα ΕΝΑΕ.

Έτσι, και ο εκσυγχρονισµός των παλαιών υποβρυχίων τύπου 209 ανατέθηκε στον
ίδιο Κύριο Ανάδοχο (ΕΝΑΕ) δυνάµει της «Σύµβασης υπ’ αριθµ. 021Β/02 που καταρτίστηκε επίσης µεταξύ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. µε αντικείµενο τον
εκσυγχρονισµό και τη γενική επισκευή τριών (3) και ενός (1) προαιρετικού Υποβρυχίων (Υ/Β) κλάσεως Ποσειδών για τις ανάγκες του ΓΕΝ».
Τόσο τα προς ναυπήγηση όσο και τα προς εκσυγχρονισµό Υποβρύχια ήταν κατά
κοινή οµολογία ένα όπλο σύγχρονο και ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό, ικανό να προσδώσει στις Ένοπλες ∆υνάµεις σηµαντικό πλεονέκτηµα στον επιχειρησιακό του χώρο.

Παρόλο όµως που οι εν λόγω συµβάσεις υπήρξαν η απαρχή υλοποίησης ενός από τα
πλέον δαπανηρά εξοπλιστικά προγράµµατα, οι συµβάσεις αυτές παρουσιάζουν ασάφειες και πληµµέλειες όχι µόνο ως προς το περιεχόµενό τους αλλά ακόµα και ως προς
τις νοµικές έννοιες αυτές καθαυτές, οι οποίες ουδόλως συνάδουν µε την σπουδαιότητά
τους. Όπως φαίνεται, το περιεχόµενό τους βασίστηκε κατ’ αρχήν σε πρότυπο κείµενο
συµβάσεως προµήθειας υλικού, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη οι ιδιαιτερότητες της υποθέσεως και ιδίως η προµήθεια ενός νέου πρωτότυπου τύπου υποβρυχίου, το οποίο δεν
είχε ακόµα κατασκευαστεί, ώστε να υπάρξουν συγκεκριµένες συµβατικές προβλέψεις
για την αντιµετώπιση προβληµάτων που κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν αναµενόµενα,
καθώς το νέου τύπου Υποβρύχιο δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί και σχεδιαστικά.
Οι άστοχες διατυπώσεις εντοπίζονται ήδη από το «Προοίµιο» και τους «Ορισµούς» των δύο Συµβάσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 υπό τον τίτλο «Ορισµοί» το πρόγραµµα ναυπήγησης των νέων υποβρυχίων, το οποίο αποτέλεσε και το αντικείµενο
της σύµβασης κατά το άρθρο 2, περιελάµβανε το σύνολο των δραστηριοτήτων και
υποχρεώσεων για την σχεδίαση, κατασκευή, εξοπλισµό, ολοκλήρωση, δοκιµή και παράδοση των Υποβρυχίων 1, 2 και 3 και ενός (1) επιπλέον Υποβρυχίου. Πρόκειται δηλαδή για µία σύµβαση προµήθειας αµυντικού υλικού, που κατά την βασική νοµική της
µορφή δεν διαφέρει από την επώνυµη σύµβαση έργου του αστικού δικαίου. Ήδη όµως
από το «Προοίµιο» το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το
οποίο αποτελεί το ένα εκ των δύο αντισυµβαλλόµενων µερών, αναφέρεται ως «Αγοραστής», ήτοι µε έναν τεχνικό νοµικό όρο, ο οποίος καθόλου δεν εντάσσεται στα στοι-
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χεία της σύµβασης έργου. Ακόµα πιο άστοχη φαίνεται η χρήση του ιδίου όρου στο κεί-

µενο της υπ’ αριθµ. 021Β/02 Σύµβασης του Εκσυγχρονισµού, στην οποία δεν µπορεί
καν να τεθεί θέµα µεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω υποβρυχίων στο Υπουρ-

γείο Εθνικής Άµυνας λόγω πώλησης, αφού τα υποβρύχια αυτά αποτελούσαν περιου-

σία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αποκτηθείσα περίπου 20 έτη πριν συµφωνηθεί ο
εκσυγχρονισµός τους.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η «εκ των υστέρων αποκτηθείσα γνώση» οδηγεί

στην ερµηνεία των τυπικών παραλείψεων και του λοιπού περιεχοµένου των συµβάσεων, και υπό το πρίσµα ότι δι’ αυτών νοθεύτηκαν οι νόµιµες διαδικασίες, προκειµένου οι συµβάσεις, µέσω των ΕΝΑΕ να ανατεθούν στην ουσία απευθείας στην
κοινοπραξία των γερµανικών εταιρειών, που καθ’ οµολογία στελεχών τους, προέβησαν
σε εκτεταµένες δωροδοκίες στην Ελλάδα, αυτές καθ’ εαυτές οι συµβάσεις, ως συµβα-

τικά κείµενα, παρουσιάζουν δοµικές αδυναµίες, οι οποίες, σε συνδυασµό µε την αλληλοεπικάλυψη των αρµοδίων υπηρεσιών που κατέστησε κυριολεκτικά αναρµόδιο το
ελληνικό δηµόσιο για την διαχείριση των συµβάσεων, οδήγησαν στην καταγγελία τους
τον Σεπτέµβριο του 2009, µε συνέπεια το ελληνικό δηµόσιο να βρεθεί µε τεχνικό τρόπο
σε δυσχερή θέση, από την οποία εξήλθε, µέσω της εκτελεστικής συµφωνίας που κυρώθηκε µε το Ν. 3885/2010.
1. Το θέµα της ανάθεσης της σύµβασης στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» ως Κύ-

ριου Αναδόχου, τα οποία όµως επέλεξαν µονοµερώς τον ονοµαζόµενο µεν στην σύµβαση ως Κύριο Υποκατασκευαστή στην ουσία όµως, κύριο ανάδοχο, αν και ως
πολιτική απόφαση αιτιολογείται µε την επιλογή διάσωσης της ελληνικής ναυπηγικής
βιοµηχανίας µε την προοπτική ανάπτυξής της σε σηµαντική ναυπηγική µονάδα, προκαλεί σηµαντικά ερωτηµατικά ιδίως µε τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιήθηκε συµβατικά. ∆ηλαδή, η επιλογή της κατάρτισης δύο συµβάσεων, µιας µεταξύ της Γενικής
∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του ΥΠ.ΕΘ.Α. και των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και µίας
µεταξύ των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και της Κοινοπραξίας FS/HDW µε το ίδιο
αντικείµενο (ειδικά για την σύµβαση 012Β/2000 συνήφθησαν δύο συµβάσεις µεταξύ
Ε.Ν. Α.Ε. και Κοινοπραξίας FS/HDW), αν και ως πρακτική φαίνεται ότι τυπικά είναι
ορθή, εκ του αποτελέσµατος βέβαια και µε την αποκτηθείσα γνώση των συνθηκών κατάρτισης των συµβάσεων, εύλογα πλέον γεννά ερωτηµατικά.
Τα ερωτηµατικά αυτά, επιτείνονται : α) Από το ότι η γερµανική Κοινοπραξία ήταν
η µόνη που διέθετε την τεχνογνωσία, το εξειδικευµένο προσωπικό και τα µέσα κατασκευής των συγκεκριµένων όπλων, όπως άλλωστε διατυπώνεται στο «Προοίµιο» στους
«Ορισµούς» και στα άρθρα 2 και 3 αµφοτέρων των Συµβάσεων, β) από το ότι στην
σύµβαση 012Β/2000 το συµβατικό τίµηµα ορίστηκε (περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος option σε 1.712.385.202 ευρώ (χωρίς αναπροσαρµογές) ενώ στη συνέχεια, οι
συµβάσεις που καταρτίστηκαν µεταξύ των ΕΝΑΕ και της γερµανικής κοινοπραξίας
(µια σύµβαση µε αριθµό Υ2341 Σύµβαση Α της 15-2-2000) για ναυπήγηση ενός υποβρυχίου στο Κίελο µε συµβατικό τίµηµα 366.710.322 ευρώ, και µία σύµβαση (µε
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αριθµό Υ2342 Σύµβαση Β της 15-2-2000) για ναυπήγηση στις εγκαταστάσεις των Ελ-

ληνικών Ναυπηγείων των τριών υποβρυχίων (2+1) µε συµβατικό τίµηµα 995.411.131
ευρώ, είχαν συνολικό συµβατικό τίµηµα 1.362.112.453 ευρώ.

Παρόµοιες διαφορές εντοπίζονται και µεταξύ του συµβατικού τιµήµατος της σύµ-

βασης 021Β/02 που ανήλθε σε 821.792.170 ευρώ και του τιµήµατος της σύµβασης

Υ3411/της 31-5-2002 µεταξύ ΕΝΑΕ και γερµανικής κοινοπραξίας που ορίστηκε σε
501.562.855 ευρώ.

Οι διαφορές αυτές, εύλογα οδηγούν στην σκέψη ότι ίσως έπρεπε να επιλεγεί η
ανάθεση µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από την προεπιλογή του υποβρυχίου τύπου 214, το οποίο κατά την εκτίµηση του Πολεµικού Ναυτικού ανταποκρινόταν στην αιτούµενες προδιαγραφές.
Το ζήτηµα βέβαια της απευθείας ανάθεσης στα ΕΝΑΕ, του έργου ναυπήγησης των

υποβρυχίων, αποτέλεσε πολιτική απόφαση, συνδεόµενη µε την διατήρηση σε λειτουργία των ΕΝΑΕ και µέσω της ανάθεσης ναυπηγικού έργου, στην ανάπτυξη ενός
παραγωγικού τοµέα της Εθνικής Οικονοµίας, επιλογή που κατ’ αρχήν δεν είναι κατακριτέα ακόµη και υπό το φως της µεταγενεστέρως αποκτηθείσης γνώσης για εκτετα-

µένες δωροδοκίες υπαλλήλων, αφού κανένα στοιχείο δεν φαίνεται να έχει προκύψει,
ούτε από την δικογραφία που σχηµατίστηκε από την Εισαγγελία του Μονάχου ούτε
από την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών, που να γεννά σχετικές υπόνοιες για άλλα, πλην του τότε Υπουργού Εθνικής
Άµυνας πρόσωπα.
Το επιχείρηµα περί αξιοποίησης και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων και
του εργατικού δυναµικού της χώρας, καθώς και της µεταφοράς τεχνογνωσίας στον ελληνικό χώρο, που θα µπορούσε αργότερα να αξιοποιηθεί µε την ελληνική παραγωγή
και τη µεταπώληση παρόµοιων όπλων στο εξωτερικό, δεν µπορεί να κριθεί σήµερα εκ
του αποτελέσµατος, ως πλασµατικό.
Είναι βέβαια γεγονός ότι η κατασκευή των Υ/Β 214 2 και 3 στην Ελλάδα αύξησε
σηµαντικά το κόστος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η δε εξέλιξη των συµβάσεων µε την
καθυστέρηση παράδοσης του υποβρυχίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, την επαναδιαπραγµάτευση συµβατικών όρων και την εν τέλει καταγγελία των συµβάσεων τον Σεπτέµβριο
του 2009, καταγγελία εκ της οποίας το Ελληνικό ∆ηµόσιο διακινδύνευσε να απολέσει
όχι µόνο το ποσό που είχε µέχρι τότε καταβάλει, ανερχόµενο σε 2.033.100.000 ευρώ
και για τις δύο συµβάσεις, αλλά και αυτά τα ίδια τα υποβρύχια, δεν µπορεί να µείνει
αναπάντητο, αφού η οικονοµική ζηµία του ∆ηµοσίου είναι υπαρκτή, και σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να µείνει χωρίς να καταλογιστεί στους υπαιτίους υπαλλήλους του,
ανεξάρτητα από το εάν η συµπεριφορά τους εντάσσεται και στο πραγµατικό διατάξεων του ποινικού νόµου.
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. αποτελούσαν τότε µία ακόµα προβληµατική ελληνική Επιχείρηση, που εξαιτίας των εγγενών προβληµάτων που την ταλάνιζαν, κινδύνευε
να τεθεί εκτός λειτουργίας. ∆εν παρείχε δε σοβαρές εγγυήσεις αξιοπιστίας, και χαρα-
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κτηριστική είναι η σχετική από 1.4.1999 επιστολή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
προς το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο που επισηµαίνει αυτούς τους κινδύνους.
Η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να σηµειώσει τα παρακάτω:

Ενώ ακόµα δεν είχε τυπικά επιλεγεί η Ανάδοχος εταιρία ή έστω ο Κύριος Υποκα-

τασκευαστής του όπλου µεταξύ των περισσότερων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στις
26.11.1997 τα Ε.Ν. Α.Ε. ενηµερώνουν µε επιστολή ότι κατέληξαν σε συµφωνία µε την
Κοινοπραξία FS/HDW για την κατασκευή των Υποβρυχίων 214 AIP.

Τα ΕΝΑΕ επαναλαµβάνουν τη συµφωνία τους αυτή και επικαλούνται την αξιοπιστία της γερµανικής Κοινοπραξίας µε νέα επιστολή στις 26.8.1998 προς το Υπουργείο
Εθνικής Αµύνης.

Σχεδόν ταυτόχρονα µε την πρώτη επιστολή των Ε.Ν. Α.Ε. και το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο του ΓΕΝ εκδίδει την υπ’ αριθµ. 56/22.12.1997 απόφασή του δια της
οποία ουσιαστικά προκρίνει την κατασκευή και αγορά των Υποβρυχίων 214, καθώς
αυτά µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τα ήδη υπάρχοντα στο Ελληνικό
Ναυτικό γερµανικά όπλα.
∆εν µπορεί όµως η Επιτροπή, διότι δεν διαθέτει κανένα άλλο στοιχείο, (πέραν

των ενδείξεων για την παθητική δωροδοκία του τότε Υπουργού Άµυνας τις οποίες συγκέντρωσε η προανακριτική Επιτροπή της Βουλής) να κρίνει ότι πρόκειται για συντονισµένη προσπάθεια όλων των αρµοδίων γνωµοδοτικών και αποφασιστικών οργάνων

η οποία επιδίωκε την απευθείας ανάθεση του έργου στη κοινοπραξία των γερµανικών
εταιρειών.
Εκ του αποτελέσµατος, όµως, δηλαδή εκ του γεγονότος ότι τελικά η κατασκευή
και ο εκσυγχρονισµός των υποβρυχίων ανατέθηκαν στην κοινοπραξία των γερµανικών εταιρειών, η οποία καθ’ οµολογία των στελεχών της µετήλθε δωροδοκίες, µέσω
της κατά το φαινόµενο, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, απευθείας ανάθεσης στα
ΕΝΑΕ, οδηγεί την Επιτροπή στην εκτίµηση ότι µια περιορισµένη οµάδα προσώπων µε
αποφασιστική αρµοδιότητα, κατεύθυνε τις διαδικασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε η υλοποίηση των αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ να γίνει προς όφελος της κοινοπραξίας των γερµανικών εταιρειών. Έτσι, η απευθείας ανάθεση στα Ε.Ν. Α.Ε. του αντικειµένου της
πρώτης εκ των δύο Κυρίων Συµβάσεων, έγινε δυνάµει του άρθρου 76 και 77 παρ. 3 και
της δεύτερης δυνάµει του άρθρου 76 του Π.∆. 284/1989.
Ταυτοχρόνως, όµως, αν όχι προηγουµένως, όσον αφορά την 012Β/00 Σύµβαση, τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. είχαν, δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 77, ήδη προχωρήσει
στη συνεργασία µε την Κοινοπραξία FS/HDW δια της απευθείας ανάθεσης της ναυπήγησης και του εκσυγχρονισµού των Υποβρυχίων στην τελευταία αποκλείοντας τους
υπόλοιπους ανταγωνιστές.
Σύµφωνα µε την από 11 Φεβρουαρίου 2000 υπό στοιχεία Φ.604.2/408293/
Σ.103/11.2.2000 Κατακυρωτική απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών, που
προηγήθηκε κατά νόµο της υπογραφής της Κύριας 012Β/00 Σύµβασης, η διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης του έργου στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» προκρίθηκε δυ-
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νάµει της εφαρµογής των διατάξεων 71 παρ. 1α, 73 παρ. 1ε, συνεπικουρούµενων από

τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ 1ε και 76 (βλ. σελ. 5 της κατακυρωτικής έκθεσης). Οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι για την κάλυψη προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, που έχουν πλήρως αιτιολογηθεί από το αρµόδιο όργανο που τις ζητά και εφόσον
πρόκειται για προµήθειες που από τη φύση τους απαιτούν µυστικότητα, µπορούν να
πραγµατοποιηθούν προµήθειες χωρίς διαγωνισµό, αλλά µε απευθείας ανάθεση.

Αυτοί οι όροι όµως δε θα οδηγούσαν στο ευκταίο αποτέλεσµα χωρίς τη συνδροµή

και του άρθρου 77. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην Σύµβαση 012Β/00 θεµελιώνεται επιπλέον και σε αυτό το άρθρο (άρθρο 77) του Π.∆. 284/1989. Το άρθρο

αυτό ορίζει ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις συµφωνούν µε ειδική σύµβαση την ανάθεση εργολαβιών σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στα οποία η συµµετοχή του Κράτους υπερβαίνει το 50%. Αυτά τα Νοµικά Πρόσωπα όµως δύνανται να αναθέσουν
απευθείας στον αντισυµβαλλόµενό τους την εκπόνηση έργου ενδιαφέροντος των Ενόπλων ∆υνάµεων, όπως εν προκειµένω συνέβη και µε τις Συµβάσεις Υ 2341 και Υ 2342
µεταξύ της γερµανικής Κοινοπραξίας και των Ε.Ν. Α.Ε.
Στη Σύµβαση 021Β/02 για τον εκσυγχρονισµό των υποβρυχίων, βέβαια δεν χρειάστηκε να αναφερθεί το άρθρο 77 του Π.∆. καθώς ταυτόχρονα µε την υπογραφή της
µεταβιβάστηκαν τα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» στην Thyssen Krupp, µητρική της

HDW και άρα δεν συνέτρεχαν οι όροι εφαρµογής του. Αντιθέτως, στην από 30.5.2002
Κατακυρωτική Απόφαση, που προηγήθηκε της Σύµβασης, µνηµονεύτηκαν τα άρθρα 73
παρ. 1α και 1ε και τα άρθρα 71 παρ. 1ε και 76 του Π.∆. ως διατάξεις που υπαγόρευσαν
την απευθείας ανάθεση στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δια της ανάµιξης των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε., τα οποία
είχαν έρθει σε καταρχήν συµφωνία µε τη γερµανική Κοινοπραξία από το 1997 και δια
των τριών επάλληλων Συµβάσεων (α. 012Β/00, β. Υ 2341/00 για το υποβρύχιο 214 «1»
και γ. Υ 2342/00 για τα υποβρύχια «2» και «3» µεταξύ Αναδόχου και Υποκατασκευαστή)
εξασφαλίστηκε στην ουσία η απευθείας ανάθεση του έργου στην κοινοπραξία των γερµανικών εταιρειών, που εµφανίζονται πλέον ως ο «Κύριος Υποκατασκευαστής».
Πέραν βέβαια αυτού του σκοπού η υπογραφή των δύο Κυρίων Συµβάσεων από τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. εξυπηρετούσε και άλλους σκοπούς της ίδιας τουλάχιστον
απαξίας. Σύµφωνα µε το Κατηγορητήριο του Εισαγγελέα του Μονάχου και το Πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214, σηµαντικό µέρος των παρανόµων πληρωµών είχε ως αποδέκτες την «Οµάδα Β», αποτελούµενη από στελέχη και
εργαζοµένους των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. Η ανάµιξη αυτής της εταιρίας στην παραγωγή παρείχε το δικαίωµα στα επίορκα στελέχη και τους εργαζόµενους να συνδιαµορφώνουν τις εξελίξεις και να εξασφαλίζουν τη ροή του παρανόµου χρήµατος στους
λογαριασµούς τους, όπως σε πλήθος δηµοσιευµάτων του Τύπου έχει αναφερθεί, γεγονός άλλωστε που ερευνά ήδη η δικαιοσύνη.
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Η συµµετοχή των Ελληνικών Ναυπηγείων στην Σύµβαση κατασκευής των Υ/Β

όπως βέβαια εκ του αποτελέσµατος φαίνεται, ήταν ο µόνος τρόπος για να γίνει απευ-

θείας ανάθεση του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η οποία όµως, εν προκειµένω νοθεύθηκε, αφού στην ουσία ανάδοχος ήταν η κοινοπραξία των γερµανικών
εταιρειών.

Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός ότι σύµφωνα µε την 3η παράγραφο του άρθρου 77 του Π.∆. 284/1989, το οποίο µνηµονεύει η από 11.2.2000 Κατακυρωτική Απόφαση, ακόµα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης πρέπει στο κείµενο της

Σύµβασης Προµήθειας να διαλαµβάνονται οπωσδήποτε οι γενικοί οικονοµικοί και τεχνικοί όροι της παρ. 2 του άρθρου 65 πλην των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της ιδίας πα-

ραγράφου που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης και
την κατάπτωση αυτών. Ενώ όµως στο στοιχείο ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 65, που ανα-

γκαίως αποτελεί κατά τα ανωτέρω περιεχόµενο της σύµβασης απευθείας ανάθεσης,
θεσπίζεται η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του προµη-

θευτή (ήτοι των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.), ωστόσο στο άρθρο 6 παρ. 3 της Σύµβασης κατασκευής (012Β/00) συµφωνείται µε τον Αγοραστή η αναδοχή του χρέους
του Αναδόχου έναντι του Υποκατασκευαστή σε τρόπο ώστε οι πληρωµές να γίνονται
απευθείας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς την Κοινοπραξία FS/HDW. Σύµφωνα όµως
µε το τότε ισχύον νοµικό πλαίσιο, διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 77
και αναδοχής χρέους κατά το άρθρο 65 παρ. 2 και 45 του Π.∆. 284/1989 δεν µπορούν
εγκύρως να συνυπάρξουν στην ίδια Σύµβαση.
Η ίδια ακριβώς ρύθµιση περιλαµβάνεται και στο άρθρο 6 παρ. 3 της Σύµβασης
για τον εκσυγχρονισµό, (021Β/02) η οποία έπασχε εξίσου, καθώς και σε αυτήν τη Σύµβαση εφαρµόζονται ευθέως οι ως άνω διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 2 και 45 του Π.∆.

284.1989 χωρίς ανάγκη επίκλησης του άρθρου 77, το οποίο δεν εφαρµόστηκε εν προκειµένω.
Ρύθµιση µε το περιεχόµενο αυτό δεν προβλεπόταν στην από 30.5.02 Κατακυρωτική
Απόφαση για τον Εκσυγχρονισµό των Υ/Β ενώ στη σελίδα 19 και στο άρθρο 5 της από
11.2.2000 Κατακυρωτικής Απόφασης για τη ναυπήγηση διατυπώνεται απλώς ότι οι πληρωµές προς τη γερµανική Κοινοπραξία θα πραγµατοποιούνται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. για
λογαριασµό των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. µε εφαρµογή των άρθρων ΑΚ 713 επ.
περί εντολής χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται σε κανένα σηµείο της Κατακυρωτικής Απόφασης πότε και µε ποιο σκοπό συνήφθη αυτή η σύµβαση εντολής.
Ακόµα όµως κι αν είχε συναφθεί, καθόλου δεν οµοιάζει προς τη Σύµβαση Αναδοχής χρέους των άρθρων 471 επ. ΑΚ που περιλήφθηκε στις Κύριες Συµβάσεις και
συνεπάγεται την πλήρη απαλλαγή των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. από την αντίστοιχη υποχρέωσή τους έναντι της γερµανικής Κοινοπραξίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξάλλου µε την υπογραφή των Κυρίων Συµβάσεων ο Ανάδοχος του έργου ετέθη κατευθείαν εκποδών ως προς τη βασική υποχρέωση που είχε
αναλάβει έναντι του Υποκατασκευαστή και ως προς το κύριο δικαίωµα που διατη-
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ρούσε έναντι του Αγοραστή και µάλιστα σε αντίθεση µε τις διατάξεις 77 παρ. 3 και 65

παρ. 2 του Π.∆. που τέθηκαν στον πυρήνα των Κατακυρωτικών Αποφάσεων. Έτσι, οι

συµφωνηµένες παροχές των συµβαλλοµένων µερών συρρικνώθηκαν σε τρεις. Η πρώτη
συνίστατο στην απευθείας καταβολή των πληρωµών από τον Αγοραστή στον Κύριο

Υποκατασκευαστή, τους οποίους συνέδεε πλέον ευθύς συµβατικός δεσµός κατά πα-

ράβαση του άρθρου 77 του Π.∆. ή έστω των δύο συγκεκριµένων Κατακυρωτικών Αποφάσεων. Η δεύτερη συνίστατο στην κατασκευή, στον εκσυγχρονισµό και στην

παράδοση των Υ/Β από τον Υποκατασκευαστή στον Ανάδοχο και η τρίτη στην κατασκευή, στον εκσυγχρονισµό και στην παράδοση των Υ/Β από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή.

Η συναφθείσα αναδοχή χρέους δεν προσέκρουε δηλαδή µόνο στις διατάξεις του
Π.∆., αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχε προβλεφθεί καν στις δύο Κατακυρωτικές Απο-

φάσεις, οι οποίες κατά το νόµο αποτελούν την προϋπόθεση ισχύος κάθε σύµβασης
προµήθειας, η οποία θεωρείται ότι ισχύει από και δια της έκδοσης της Κατακυρωτικής
Απόφασης µε την Κύρια Σύµβαση να έχει απλώς αποδεικτικό χαρακτήρα.
Προκύπτει δηλαδή ότι οι διαµειφθείσες απευθείας πληρωµές από τον Αγοραστή

προς στον Κύριο Υποκατασκευαστή ορίστηκαν µε αµφίβολης νοµιµότητας συµβατικές διατάξεις.
Τα παραπάνω αναφερόµενα ενισχύουν την άποψη ότι η οµάδα των προσώπων που

έλαβαν χρηµατικά ανταλλάγµατα από την κοινοπραξία των γερµανικών εταιρειών,
φρόντισαν ώστε να επιτευχθεί η ανάθεση του έργου στην γερµανική Κοινοπραξία και
να διασφαλίσουν τις απευθείας πληρωµές προς την κοινοπραξία από το ελληνικό δηµόσιο, διασφαλίζοντας έτσι την είσπραξη των παρανόµων προµηθειών τους, η οποία
είχε συνδεθεί µε την είσπραξη των πληρωµών από την γερµανική κοινοπραξία. Μάλιστα ανεξαρτήτως αν η συµπεριφορά τους παραβίαζε ευθέως την ελληνική έννοµη τάξη
και την εξυπηρέτηση του υψίστου δηµοσίου συµφέροντος της Εθνικής Άµυνας, µε την
συµφωνηθείσα αναδοχή χρέους ουσιαστικά έχρισαν τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβαλλόµενο µέρος για 4 ηµέρες µόνο ως προς τη µία εκ των δύο κύριων παροχών της
Σύµβασης 012Β/00 (από 11.2.2000 που υπογράφηκε η Κατακυρωτική Απόφαση µέχρι
τις 15.2.2000 που υπεγράφη η Κύρια Σύµβαση) και για µία ηµέρα µόνο για την ίδια παροχή της 021Β/02 Σύµβασης (από 30.5.2002 της Κατακυρωτικής Απόφασης έως τις
31.5.2002 που υπεγράφη η Κύρια Σύµβαση) και εν συνεχεία ανέτρεψαν έµµεσα την
θέση κάθε αντισυµβαλλοµένου, όπως αυτή είχε προβλεφθεί στις Κατακυρωτικές Εκθέσεις.
Αν µάλιστα διαβάσει κανείς και το άρθρο 35 παρ 4 της Συµβάσεως, µε τίτλο τελικές διατάξεις όπου κατά λέξη αναγράφεται ότι «Μολονότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής έχει γνώση της Κύριας Σύµβασης η Κύρια Σύµβαση ή και η γνώση αυτής κατά
κανένα τρόπο δεν θα αποτελεί ή προβλέπεται να προκαλέσει µια επέκταση των υποχρεώσεων, ευθυνών ή αρµοδιοτήτων του Κύριου Υποκατασκευαστή επί πλέον των
προβλεποµένων στην σύµβαση Α ή να επιβάλλουν σ’ αυτόν οποιαδήποτε άλλη ή πε-
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ραιτέρω υποχρέωση ευθύνη ή αρµοδιότητα και ο Αγοραστής και ο Κύριος Ανάδοχος

δεσµεύονται να διαφυλάξουν και αποζηµιώσουν τον Κύριο Υποκατασκευαστή από
κάθε επέκταση των υποχρεώσεων, ευθυνών ή αρµοδιοτήτων του..» θα οδηγηθεί υποχρεωτικά σε σκέψεις που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Προκύπτει, δηλαδή, ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν έχει δικαίωµα να προβάλει απευ-

θείας προς τον Κύριο Υποκατασκευαστή συµβατικές αξιώσεις που δεν έχουν περιληφθεί στην σύµβαση µεταξύ Κυρίου Αναδόχου και Υποκατασκευαστή, αναλαµβάνοντας

µάλιστα και την υποχρέωση «από κοινού» µε τον Κύριο Ανάδοχο, να αποζηµιώσουν
τον Κύριο Υποκατασκευαστή σε αντίθετη περίπτωση. Βέβαια, ο Κύριος Υποκατασκευαστής δεν είναι συµβαλλόµενος ούτε ως εκ τρίτου, στις Κύριες Συµβάσεις, το δε

Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν είναι συµβαλλόµενο στις συµβάσεις µεταξύ Κυρίου Αναδόχου
και Κύριου Υποκατασκευαστή, µε συνέπεια, έτσι να τίθενται εν δυνάµει σε διακινδύ-

νευση τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, το οποίο δεν έχει διαφυλάξει, όπως τουλάχιστον
φαίνεται από τα συµβατικά κείµενα για τον εαυτό του, το δικαίωµα έγκρισης και ελέγχου των συµβάσεων υποκατασκευής, οι οποίες, αν και αναφέρονται ως προσαρτήµατα
στις κύριες συµβάσεις, δεν αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος των Κυρίων Συµβάσεων.
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση, στο στάδιο αυτό να γνωρίζει εάν τούτο αποτελεί
ακολουθούµενη πρακτική, δεν µπορεί όµως παρά να επισηµάνει τους κινδύνους που εν

δυνάµει εµπεριέχονται στην διάσπαση του συµβατικού αντικειµένου µεταξύ κυρίου
αναδόχου και κύριου υποκατασκευαστή, όταν οι δύο τελευταίοι δεν συµβάλλονται ευθέως µε το ελληνικό ∆ηµόσιο.
2. ∆ιατρέχοντας στη συνεχεία το κείµενο της Κύριας Σύµβασης 012Β/00 στην 12η
σελίδα και στο 1ο άρθρο µε τον τίτλο «Ορισµοί» εντοπίζουµε τον ορισµό των συµβαλλοµένων µερών της Κυρίας Σύµβασης. Ως τέτοια αναφέρονται αποκλειστικά και
µόνο ο Αγοραστής, δηλαδή το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και ο Κύριος Ανάδοχος, δηλαδή τα ΕΝΑΕ Α.Ε.
Παρόλη την περιοριστική αναφορά των αντισυµβαλλοµένων αρκετά συχνά στο
κείµενο της υπ’ αριθµ. 012Β/00 Σύµβασης για την προµήθεια τριών (3) νέων υποβρυχίων φέρεται η γερµανική Κοινοπραξία Ferrostaal – HDW να προβαίνει ως εκ τρίτου
συµβαλλόµενη σε σειρά δηλώσεων σχετικών µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που είχε ο Ανάδοχος αναλάβει εκ της συµβάσεως. Ενδεικτικά στην 1η και 2η σελίδα
του Προοιµίου φέρεται να δηλώνει ότι διαθέτει την ικανότητα να προµηθεύσει τα σύνολα υλικών και όλη την απαιτούµενη τεχνογνωσία στον Κύριο Ανάδοχο, ώστε ο τελευταίος να κατασκευάσει και παραδώσει στον Αγοραστή τα Υποβρύχια 2 και 3 και ένα
επιπλέον Υποβρύχιο, αν αυτό ζητηθεί. Επίσης, στο ίδιο σηµείο φέρεται να εγγυάται
επιπλέον ότι τα Υποβρύχια τύπου 214 που θα κατασκευασθούν και θα παραδοθούν θα
επιτύχουν τις συµφωνηµένες επιδόσεις.
Σε άλλο σηµείο της σύµβασης και συγκεκριµένα στο άρθρο 3 που φέρει τον τίτλο
«Υποχρεώσεις Κυρίου Αναδόχου και Κυρίου Υποκατασκευαστή» η ίδια Κοινοπραξία
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ως Κύριος Υποκατασκευαστής φέρεται να δηλώνει ότι ο Ανάδοχος έχει τις οργανωτικές και τεχνικές προϋποθέσεις προς εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της σύµ-

βασης και στο άρθρο 4 υπό τον τίτλο «Προδιαγραφές, κανόνες και κανονισµοί» ότι θα
διαθέσει στον τελευταίο τα εγχειρίδια που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τα Γερ-

µανικά Βιοµηχανικά Πρότυπα κτλ για τον ίδιο σκοπό. Παρ’ όλες όµως αυτές τις δηλώσεις που αναγράφονται στο κείµενο ως προερχόµενες από την Κοινοπραξία

Ferrostaal – HDW, η τελευταία δεν ορίζεται ως συµβαλλόµενο µέρος στους «Ορι-

σµούς» της Σύµβασης και ούτε υπάρχει σε κανένα σηµείο της σύµβασης η υπογραφή
και η σφραγίδα των νοµίµων εκπροσώπων της, ώστε το σύνολο των ως άνω δηλώσεων
και εγγυήσεων να τη δεσµεύσει νοµικά.

Είναι προφανές ότι αυτά τα σηµεία αντλήθηκαν αυτούσια από το «Προοίµιο» της
υπ’ αριθµ. Υ 2341 Σύµβασης «Α» και της υπ’ αριθµ. Υ 2342 Σύµβασης «Β» µεταξύ

Αναδόχου (Ε.Ν.Α.Ε. Α.Ε.) και Κυρίου Υποκατασκευαστή (Κοινοπραξία Ferrostaal –
HDW), οι οποίες παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν δοµή µε την Κύρια Σύµβαση και παρατέθηκαν στο κείµενο χωρίς όµως να υφίσταται κανένας λόγος προς τούτο. Και µπορεί µεν η Κύρια Σύµβαση περί ναυπήγησης να είναι συνυφασµένη µε αυτήν µεταξύ

Αναδόχου και Κυρίου Υποκατασκευαστή, να υπογράφηκε την ίδια ηµεροµηνία µε
αυτήν και να αποβλέπει στην κατασκευή του ιδίου έργου, αλλά αυτό δεν αρκεί για να
γίνει ανεκτή η έστω και εν δυνάµει τυχόν διακινδύνευση των δικαιωµάτων του δηµο-

σίου, διακινδύνευση η οποία επήλθε µε τις καταγγελίες των συµβάσεων την 21-9-2009.
Παρόµοια είναι η διατύπωση και στο «Προοίµιο» (βλ. σελ. 3) και στους ορισµούς
και στα άρθρα 3 και 4 της Σύµβασης υπ’ αριθµ. 021Β/02 για τον εκσυγχρονισµό και
τη γενική επισκευή τριών (3) και ενός (1) Υποβρυχίων (Υ/Β) τύπου Ποσειδών για τις
ανάγκες του ΓΕΝ, δυνάµει των οποίων ο Κύριος Υποκατασκευαστής φέρεται να δηλώνει και να εγγυάται ότι έχει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει, να επισκευάσει και να
παραδώσει τα Υποβρύχια χωρίς όµως να θέτει σε κανένα σηµείο της σύµβασης την
υπογραφή του και άρα να δεσµεύεται από την όποια δήλωση.
3. Αµφιβόλου ορθότητας είναι και οι διατάξεις των Συµβάσεων που αφορούν την
αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η δυνατότητα αναπροσαρµογής προβλέπεται στο άρθρο 5 αµφοτέρων των Συµβάσεων, το οποίο έχει τίτλο «Συµβατική Τιµή,
Αναπροσαρµογή Τιµής». Στο άρθρο αυτό εκτίθεται µε ακρίβεια η «Βασική συµβατική
τιµή της κύριας Σύµβασης», που συνιστά και το βασικό οικονοµικό µέγεθός της και
ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο σαράντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δύο (1.049.610.852) € χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης για την
πρώτη και σε οχτακόσια είκοσι έξι εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά (826.173.947) € για τη δεύτερη και παρατίθενται εν συνεχεία
και τα επιµέρους ποσά της όλης αµοιβής.
Παρ’ όλη όµως τη σαφή αναφορά των ποσών, στην υποπαράγραφο 18 του ιδίου
άρθρου (υποπαράγραφος 7 στη Σύµβαση 021Β/02) αναγράφεται ότι οι τιµές της υποπαραγράφου 2 (ήτοι η «Βασική συµβατική τιµή της κύριας Σύµβασης») υπόκεινται σε
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αναπροσαρµογή λόγω τροποποιήσεων κατά το άρθρο 22 της Σύµβασης και λόγω αλ-

λαγών στο κόστος υλικών και εργατικών σύµφωνα µε τους τύπους αναπροσαρµογής
τιµών και µε την συµφωνηθείσα οροφή κατά το παράρτηµα D της Συµβάσεως αυτής.

Στο άρθρο 11 ορίζεται επίσης ότι: «ο Κύριος Ανάδοχος µε δική του δαπάνη θα προµηθεύσει, τοποθετήσει, δοκιµάσει και παραδώσει όλα τα υλικά και θα διαθέσει όλες τις

υπηρεσίες, όπως προδιαγράφεται στην παρούσα Κύρια Σύµβαση... τα υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµός κτλ των υποβρυχίων θα είναι καινούργια από το εργοστάσιο».

Το συγκεκριµένο άρθρο στη Σύµβαση Ναυπήγησης είναι βεβαίως αντιγραµµένο
από το αντίστοιχο 11ο άρθρο τόσο της υπ’ αριθµ. Υ 2341 Σύµβασης «Α» όσο και της
υπ’ αριθµ. Υ 2342 Σύµβασης «Β» µεταξύ Ε.Ν. Α.Ε. και Κοινοπραξίας Ferrostaal –
HDW, όπου ορίζεται αντίστοιχα ότι: «ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα προµηθεύει και

θα παραδώσει όλα τα υλικά και θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες, όπως αυτά προβλέπονται σε αυτήν τη Σύµβαση... τα υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµός κτλ των υποβρυχίων
θα είναι καινούργια από το εργοστάσιο». Οι µαθηµατικοί τύποι της αναπροσαρµογής

παρατίθενται και στο άρθρο 4 εκάστης Κατακυρωτικής Απόφασης. Ανεξαρτήτως της
όποιας µεθόδου αναπροσαρµογής πάντως, εφόσον δια αυτής αυξάνονται οι συµβατικές τιµές κατά το άρθρο 5, αυτή προϋποθέτει τροποποίηση της Σύµβασης σύµφωνα µε
την 9η υποπαράγραφο του άρθρου 22 των δύο Κυρίων Συµβάσεων.

Μέσω επίκλησης αυτού του όρου και δια σειράς αναπροσαρµογών προς τα άνω

που ακολούθησαν την υπογραφή κάθε σύµβασης, η βασική συµβατική τιµή της κύριας Σύµβασης αυξήθηκε τελικά κατά σηµαντικό ποσοστό. Και ενώ η αρχικώς προταθείσα εκ µέρους της γερµανικής Κοινοπραξίας αµοιβή για την ναυπήγηση και τον

εκσυγχρονισµό των Υ/Β ήταν ανταγωνιστική συγκρινόµενη µε αυτήν των υπολοίπων
ενδιαφερόµενων, στην εξέλιξη της σύµβασης αυξήθηκε σηµαντικά εξαιτίας διαδοχικών
αναπροσαρµογών, οι οποίες συνοδεύθηκαν όµως από δύο µόνο τροποποιήσεις της Κύριας Σύµβασης 012Β/00 στις 23.11.2005 και 6.11.2003 αντίστοιχα.
Είναι βέβαια εξαιρετικά αµφίβολο αν ο τεθείς όρος περί αναπροσαρµογής συµβαδίζει µε το άρθρο 66 του Π.∆. 284/1989. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει περιοριστικά
τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η τροποποίηση των όρων της σύµβασης µετά
την υπογραφή της. Τέτοιοι λόγοι είναι επιγραµµατικά µόνο η µεταβολή των συµβατικών προθεσµιών, η παραλαβή υλικού µε έκπτωση τιµών και η απαλλαγή προµηθευτή
από την παράδοση υπολοίπου. Όσον αφορά την προς τα άνω αναπροσαρµογή της συµβατικής τιµής δεν γίνεται καµία αναφορά στο ∆ιάταγµα πλην της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου, όπου ορίζεται επί λέξει: «Επιτρέπεται µε απόφαση του ΥΕΘΑ µετά από
σχετική αίτηση του προµηθευτή και µε βάση επίσηµα παραστατικά στοιχεία και αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας για την προµήθεια υπηρεσίας, αύξηση της συµβατικής τιµής υλικού στις περιπτώσεις προµήθειας υλικών εγχώριας κατασκευής
εφόσον έχει παρέλθει έτος από την εκπνοή της ισχύος της προσφοράς».
Από το σύνολο αυτού του άρθρου και από το εξ αντιδιαστολής επιχείρηµα που
αντλείται από την 3η παράγραφο αυτού προκύπτει ότι η προς τα άνω αναπροσαρµογή
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της συµβατικής τιµής που αφορά περιπτώσεις προµήθειας υλικών κατασκευής εξωτε-

ρικού δεν ερείδεται στο νόµο. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια των εργασιών της
παρούσας Επιτροπής κι ενώ έλαβαν χώρα µόνο δυο αναπροσαρµογές δια αντίστοιχης
τροποποίησης της Σύµβασης 012Β/00, στις 23.11.2005 και στις 6.11.2003, δεν προσκοµίστηκε στη Επιτροπή κανένα στοιχείο (σχετική αίτηση του προµηθευτή µε επίσηµα παραστατικά ούτε αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας για την προµήθεια
Υπηρεσίας) βάσει των οποίων είχαν συµφωνηθεί οι εν λόγω αναπροσαρµογές.

4. Αντίστοιχα ζητήµατα απορρέουν από τη διατύπωση και το περιεχόµενο του άρθρου 6 αµφοτέρων των Κυρίων Συµβάσεων που αφορά τον Τρόπο και τους όρους των
πληρωµών που έχουν ήδη συµφωνηθεί στο άρθρο 5. Σχετική ρύθµιση προβλέπεται στο

άρθρο 46 του Π.∆. 284/1989 όπου ορίζεται επί λέξει ότι: «Η πληρωµή των προµηθευτών γίνεται µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύµφωνα µε τους
όρους συµφωνιών της διακήρυξης κα µε όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση
της προµήθειας και της σχετικής σύµβασης είτε µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη
σύµβαση ή την κατακυρωτική απόφαση».
Μεταφορά αυτής της διάταξης του Π.∆. στο κείµενο των Συµβάσεων αποτελεί το
άρθρο 6, το οποίο ορίζει τους χρόνους σταδιακής αποπληρωµής της συµφωνηθείσας

αµοιβής. Ενώ όµως ορίζεται το ακριβές ποσοστό της αµοιβής που θα καταβάλλεται
κάθε φορά, δεν ορίζεται µε την ίδια ακρίβεια και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης
του έργου της ναυπήγησης, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να αντιστοιχεί µε την κατα-

βλητέα δόση και να παραληφθεί πριν την καταβολή της κατά τα ανωτέρω. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι στη σελίδα 45 της Σύµβασης 012Β/00 αναφέρεται η έναρξη κατασκευής των τοµέων του Υποβρυχίου 1 (και όχι νωρίτερα από 12 µήνες από την ενεργοποίηση της Σύµβασης) και στη σελίδα 46 η υποβολή του Σχεδίου Ποιότητας από
τον κύριο Ανάδοχο στον Αγοραστή ως χρονικά σηµεία για την καταβολή ποσοστών
της αµοιβής και εν συνεχεία στο ίδιο άρθρο παρατίθεται και πλήθος άλλων παρόµοιων
χρονικών σηµείων. Οµοίως κι ενδεικτικά στη σελίδα 28 της 021Β/02 Σύµβασης αναφέρεται ως χρονικό σηµείο για την καταβολή ποσοστών της αµοιβής η πάροδος 36
µηνών από την ενεργοποίηση της Κύριας Σύµβασης, η πάροδος 42 µηνών από το ίδιο
χρονικό σηµείο κτλ.
Σε κανένα σηµείο όµως της σύµβασης και παρά την επιταγή του άρθρου 46 του
Π.∆. 284/1989 δεν αντιστοιχίζεται το ποσό εκάστης καταβλητέας δόσης µε το τµήµα
του έργου που θα παραδίδεται και θα παραλαµβάνεται αντίστοιχα από τον Αγοραστή.
Η ανάγκη αντιστοιχίας µεταξύ των ανωτέρω µεγεθών καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική, αν αναγνώσουµε το άρθρο 7 αµφοτέρων των Συµβάσεων, όπου ορίζεται ότι µε
την καταβολή κάθε πληρωµής θα µεταβιβάζεται και το αντίστοιχο ποσοστό του έργου
και της κυριότητας των προς ναυπήγηση Υ/Β. Έτσι, στην πορεία υλοποίησης της Σύµβασης το κάθε φορά µεταβιβαζόµενο ποσοστό κυριότητας αθροιζόµενο σε αυτό που θα
έχει προηγουµένως µεταβιβασθεί θα πρέπει να καλύπτεται από το συνολικό ποσό που

15019

15020

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα έχει µέχρι τότε πληρωθεί έναντι της όλης αµοιβής. Ενώ όµως οι δόσεις της αµοιβής

προβλέπονται µε κάθε λεπτοµέρεια, το αντίστοιχο ποσοστό της κυριότητας προς µε-

ταβίβαση, που έχει τεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 για τη διασφάλιση του Αγοραστή
έναντι των πληρωµών δεν αναφέρεται πουθενά.

Από τη στιγµή όµως που ο Αγοραστής υποχρεούται από το ίδιο άρθρο να εξαρτήσει την
κάθε πληρωµή από την µεταβίβαση του αντίστοιχου ποσοστού κυριότητας, θα έπρεπε

να καθορίσει πριν την καταβολή έστω και µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις το προς µε-

ταβίβαση ποσοστό. Η στόχευση των αναδόχων στην είσπραξη της αµοιβής θα διευκόλυνε σίγουρα την επίτευξη µίας συµφωνίας κάθε φορά που θα ετίθετο θέµα καταβολής
δόσης. Παρά τη συµβατική πρόβλεψη όµως το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν είχε αποκτήσει

το αντίστοιχο ποσοστό κυριότητας επί του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ µέχρι την καταγγελία της Σύµβασης στις 21.9.2009 και µάλιστα ενώ είχε καταβάλει το µέγιστο µέρος
της συµφωνηθείσας αµοιβής, λόγος άλλωστε για τον οποίο βρέθηκε, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε στην Επιτροπή ο τότε Υπουργός Εθνικής Άµυνας, «µε την πλάτη
στον τοίχο».
Ας ληφθεί επίσης υπόψη ότι ούτε οι αρµόδιες Ελεγκτικές αρχές θα µπορούσαν να

υψώσουν ανάχωµα σε αυτού του είδους τις πληρωµές κατά παράβαση της νόµιµης διαδικασίας, καθώς σύµφωνα µε την άποψη που επικρατεί στη θεωρία και τη νοµολογία
οι συµβάσεις προµηθειών των Ενόπλων ∆υνάµεων, που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής του Ν. 2286/1995 και συνάπτονται σύµφωνα µε το Π.∆. 284/1989, δεν υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΝΣΚ Ολ. 138/2004,
ΝΟΜΟΣ).

5. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει και το θέµα της παροχής εγγυητικών επιστολών για
την προκαταβολή και την καλή εκτέλεση αµφοτέρων των Συµβάσεων. Σύµφωνα µε το
άρθρο 29 του Π.∆. 284/1989 οι προσφορές συµµετοχής σε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς
για είδος, εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά
από εγγύηση συµµετοχής που να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς µε τη µορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης από αυτές που
λειτουργούν και είναι αναγνωρισµένες στην Ελλάδα. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 36
του Π.∆. αυτός στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης προµήθειας είναι υποχρεωµένος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία µέσα σε 20 ηµέρες την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
απεριορίστου χρόνου. Στο δε παράρτηµα «Γ» του Π.∆. επισυνάπτεται ακριβές υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής τραπέζης.
Σε αντίθεση µε αυτές τις διατάξεις όµως στο άρθρο 7 αµφοτέρων των Κυρίων
Συµβάσεων γίνεται λόγος για απλές, εταιρικές, εγγυητικές επιστολές. Η από 11.2.2000
Κατακυρωτική Απόφαση που προηγήθηκε της 021Β/00 Σύµβασης στο άρθρο 6 παρ. δ΄
δικαιολογεί αυτήν την εξαίρεση βασιζόµενη στο άρθρο 77 παρ. 3, 65 παρ. 1α και 46
παρ. 4δ του Π.∆. 284/1989. Πράγµατι σύµφωνα µε την 3η παράγραφο του άρθρου 77
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του Π.∆. 284/1989 ακόµα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, πρέπει στο

κείµενο της Σύµβασης Προµήθειας να διαλαµβάνονται οπωσδήποτε οι γενικοί οικο-

νοµικοί και τεχνικοί όροι της παρ. 2 του άρθρου 65 πλην των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄
της ιδίας παραγράφου που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της

σύµβασης και την κατάπτωση αυτών. ∆υνάµει της παραγράφου αυτής η Ανάδοχος εταιρία απέφυγε τον σκόπελο των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται
στα άρθρα 29 (εγγύηση προκαταβολής) και 36 (εγγύηση καλής εκτέλεσης) του Π.∆. και

αντί αυτών παρείχε εταιρικές εγγυητικές επιστολές σε αµφότερες τις Συµβάσεις, όπως
ανεγράφη στο άρθρο 7 αυτών υπό τον τίτλο «Εγγυήσεις».

Όπως όµως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η εφαρµογή στην πράξη του άρθρου 77

του Π.∆. 284/1989, παρά την κατ’ επανάληψη επίκλησή του, έγινε κατά τρόπο που νόθευσε το περιεχόµενό του. Εξαιτίας της Αναδοχής χρέους που περιλήφθηκε στο 5ο
άρθρο της 012Β/000 Σύµβασης δεν εξαιρέθηκαν µόνο τα στοιχεία ια΄ και ιβ΄ της παρ.
2 του άρθρου 65 από το περιεχόµενο της σύµβασης, αλλά και το στοιχείο ιθ΄ που δια
παραποµπής στο άρθρο 45 απαγόρευε την εκχώρηση των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Τέτοια εκχώρηση όµως (ο ορθός νοµικός όρος είναι «αναδοχή» της υποχρέω-

σης) έλαβε τελικά χώρα δια του άρθρου 5 της ίδιας Σύµβασης. Η επιλεκτική εφαρµογή
του άρθρου 77 και η ταυτόχρονη εφαρµογή και άλλων διατάξεων του Π.∆. που έρχονται σε αντίθεση µε το περιεχόµενό του, εγείρει ωστόσο έντονες αµφιβολίες για την εν
γένει ορθή εφαρµογή του.
Μετά την αναδοχή του χρέους των ΕΝΑΕ προς τον Κύριο Υποκατασκευαστή, από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο, επέρχεται εν µέρει σύγχυση ιδιοτήτων µεταξύ των συµβαλλο-

µένων µερών της από 11.2.2000 Κατακυρωτικής Απόφασης µε αυτά της Κύριας
012Β/00 Σύµβασης. Το ίδιο ισχύει ως προς τα αναφερόµενα ως συµβαλλόµενα µέρη
στην από 30.5.2002 Κατακυρωτική Απόφαση και στην 021Β/02 Σύµβαση.
Όσον αφορά στη συµβατική παροχή της εργολαβικής αµοιβής έχουµε πλέον απευθείας συµβατική σχέση µεταξύ Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του Ελληνικού
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και Κοινοπραξίας FS/HDW, κατά το µέρος βέβαια που
αφορά το συµφωνηθέν µεταξύ ΕΝΑΕ και Κοινοπραξίας τίµηµα, σαν να είχε ανατεθεί
το έργο της ναυπήγησης απευθείας στη γερµανική Κοινοπραξία χωρίς τη µεσολάβηση
των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. τα οποία όµως δικαιούνται να εισπράξουν από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο το συµβατικό τίµηµα της κύριας σύµβασης, το οποίο δεν ταυτίζεται µε το τίµηµα της «Σύµβασης Α».
Αντιθέτως, όσον αφορά στη συµβατική παροχή της κατασκευής και παράδοσης
των Υ/Β 214 (και του εκσυγχρονισµού των Υ/Β 209) διατηρείτο ο επάλληλος συµβατικός δεσµός µεταξύ των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και της Γερµανικής Κοινοπραξίας αφενός και των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. και της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εξοπλισµών αφετέρου.
Η αλλοίωση αυτή των υποκειµένων των συµβάσεων και µάλιστα χωρίς τούτο να
προβλέπεται ή να επιτρέπεται από την Κατακυρωτική Απόφαση, εγείρει εύλογα ερω-
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τήµατα για την τήρηση της αρχής της νοµιµότητας που προαναφέρθηκε και που πρέπει να διέπει το σύνολο της δράσης της διοίκησης.

Η αλλοίωση αυτή καθίσταται εντονότερη στο πεδίο της παροχής εγγυητικών επι-

στολών, όπου έγιναν δεκτές εταιρικές εγγυητικές επιστολές και όχι τραπεζικές.

Η αντιµετώπιση του ζητήµατος των εταιρικών εγγυητικών επιστολών καθίσταται

ευχερέστερη όσον αφορά στην Σύµβαση 021Β/02 περί εκσυγχρονισµού. Στο άρθρο 6
της από 30.5.2002 σχετικής Κατακυρωτικής Απόφασης, όπως και στο άρθρο 7 της
αντίστοιχης Κύριας Σύµβασης, προβλέπεται ότι η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
αλλά και καλής εκτέλεσης θα είναι εταιρικές, χωρίς όµως να δίνεται καµία περαιτέρω

αιτιολογία για αυτό, όπως π.χ. είχε δοθεί στο άρθρο 6 παρ. δ΄ της από 11.2.2000 Κα-

τακυρωτικής Απόφασης. Σε κάθε περίπτωση στη σελίδα 10 της Κατακυρωτικής Απόφασης του Εκσυγχρονισµού δεν περιλαµβάνεται ως νοµικό έρεισµα της απευθείας

ανάθεσης το άρθρο 77 του Π.∆., αλλά µόνο τα άρθρα 71, 73 και 76. Ακολούθως, δεν
συντρέχει και η αντίστοιχη εξαίρεση περί αποκλεισµού των τραπεζικών εγγυητικών
επιστολών της παρ. 3 του άρθρου 77. Εποµένως, αφ΄ ής στιγµής δεν παρατίθεται καµία
σχετική διάταξη που να δικαιολογεί αυτήν την εξαίρεση, έπρεπε κατά το νόµο η Γενική
∆ιεύθυνση Εξοπλισµών να απαιτήσει και υποχρεούνταν τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
να εκδώσουν µόνο τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.
Η αναφορά ότι η επιλογή των εταιρικών εγγυητικών επιστολών έγινε λόγω του

υψηλού κόστους των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για τον Κύριο Ανάδοχο, δεν
δικαιολογεί την µη λήψη τραπεζικών εγγυητικών επιστολών. Σε κάθε περίπτωση δεν
περιήλθε σε γνώση της Επιτροπής, εάν ο Κύριος Ανάδοχος (ΕΝΑΕ) στο πλαίσιο των
συµβάσεων που κατήρτισε µε τον Κύριο Υποκατασκευαστή έλαβε τραπεζικές εγγυήσεις, ή το προνόµιο που τουλάχιστον κατά κακή εφαρµογή του νόµου χορηγήθηκε στα
ΕΝΑΕ ως επιχείρηση ανήκουσα κατά 50% τουλάχιστον στο ∆ηµόσιο, επεκτάθηκε σε
όφελος και του Κύριου Υποκατασκευαστή.
Γ.3) Η στη συνέχεια εξέλιξη της σύµβασης ναυπήγησης νέων Υποβρυχίων τύπου
214 (Σύµβαση 012Β/00) έχει ως ακολούθως:
Ανεξαρτήτως του νοµικού πλαισίου που ρύθµιζε την υλοποίηση του προγράµµατος
ναυπήγησης των τριών πλέον ενός Υ/Β 214 και των όρων της αντίστοιχης Σύµβασης,
το πρόγραµµα ετέθη σε ισχύ µε ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύµβασης (EDC) την
31η.3.2000.
Έκτοτε και µέχρι την οριστική παραλαβή του Υποβρυχίου «Παπανικολής» στις
27.10.2010 υπεγράφησαν συνολικά 8 τροποποιήσεις της Σύµβασης κατά τις κατωτέρω
ηµεροµηνίες:
α. Η 1η τροποποίηση υπεγράφη και ενεργοποιήθηκε στις 31.5.2001 και αφορούσε την αλλαγή των άρθρων 13, 14 και 34 της Κύριας Σύµβασης,
β. η 2η υπεγράφη στις 27.3.2003 και τροποποίησε το Παράρτηµα «Α».
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γ.
δ.
ε.

η 3η υπεγράφη στις 31.5.2002 και αφορούσε την άσκηση του δικαιώµατος

προαίρεσης για τη ναυπήγηση ενός ακόµα Υποβρυχίου τ. 214,
η 4η υπεγράφη στις 31.5.2002 και ενσωµάτωσε την προαιρετική επιλογή

(option) του «Συστήµατος εκδίωξης ανάγκης µε αδρανές αέριο (INGA),

Η 5η υπεγράφη στις 22.8.2002 και αφορούσε τροποποιήσεις του άρθρου
33 της τροποποίησης Νο 3 και των άρθρων 5 και 6,
στ. η 6η τροποποίηση υπεγράφη στις 23.11.2005 και αφορούσε αλλαγές στο
άρθρο 6 της τροποποίησης 4 της Κύριας Σύµβασης.

Επίσης, τροποποιήθηκε το παράρτηµα «D» της κύριας Σύµβασης 012Β/00 που αφο-

ρούσε την αναπροσαρµογή τιµών κατά το άρθρο 5 και συγκεκριµένα του δείκτη Moi
και το έτος που χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπολογισµό του τύπου,
ζ.

η 7η τροποποίηση υπεγράφη στις 6.11.2003 προκειµένου να ενσωµατωθεί
η αλλαγή του ορισµού του δείκτη «Ε» στην προσθήκη 2 της Τροποποίησης Νο 4 που αφορούσε την αναπροσαρµογή του τιµήµατος του Κυρίου
Αναδόχου και

η. η 8η υπεγράφη στις 29.7.2005 λόγω της µεταβολής στο ιδιοκτησιακό κα-

θεστώς του Κυρίου Υποκατασκευαστή και τροποποιήθηκε το προοίµιο της

Σύµβασης, όπου δίνεται ο ορισµός του Κυρίου Υποκατασκευαστή και οι
προσθήκες 2 και 3 του Παραρτήµατος Η.
Εκ του αντικειµένου και της φύσεως της 012Β/00 Σύµβασης προκύπτει ότι η παρακο-

λούθηση και η πιστοποίηση της προσήκουσας υλοποίησής της έχρηζε της συνδροµής
των αρµοδίων προς τούτο τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών
του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας καθώς επρόκειτο για ένα τεχνολογικά
προηγµένο έργο. Η αναγκαία ανάµιξη των τεχνικών πραγµατογνωµόνων εκ µέρους
κάθε συµβαλλόµενου είχε άλλωστε προβλεφθεί και σε σχετικά άρθρα της Σύµβασης.
Στο άρθρο 13 οριζόταν ότι µε την υπογραφή της Σύµβασης ο Αγοραστής θα διόριζε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του, οι οποίοι θα αποτελούσαν τη Μόνιµη
Οµάδα Εποπτείας Ποιότητας και παρακολούθησης της Σύµβασης (ΜΟΕΠ) για να διεξάγουν Κρατική ∆ιασφάλιση Ποιότητας σε όλα τα στάδια της Σύµβασης µέχρι την
ολοκλήρωσή της. Η ΜΟΕΠ θα συγκροτείτο από τη Γ∆Ε. Οµοίως στο ίδιο άρθρο (παρ.
12) ορίζεται ότι για το 2ο και 3ο Υ/Β που θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα και προκειµένου ο Κύριος Υποκατασκευαστής να εγγυηθεί τις επιδόσεις αυτών, ο Αγοραστής θα µεριµνήσει ώστε εξειδικευµένος Κρατικός Οργανισµός να ορίσει (detach) κατάλληλα και
έµπειρα πρόσωπα τα οποία εν ονόµατι του Αγοραστού θα εξασκούν τον έλεγχο ποιότητας στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Αναδόχου κατά τη διάρκεια της ναυπηγήσεως και
των δοκιµών των Υποβρυχίων.
Στο άρθρο 14 όπου καθορίζονται οι δοκιµές αποδοχής των συσκευών και των συστηµάτων κάθε Υποβρυχίου, συµφωνείται ότι η έγκριση των δοκιµών αποδοχής θα
ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία µέσων των Επιθεωρητών και Εποπτών που θα
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έχουν οριστεί, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Προγράµµατος του Κυρίου Υποκατασκευαστή θα επιλύουν και τις διαφορές που θα ανακύπτουν. Κατά το
άρθρο 16 άλλωστε η διαδικασία παράδοσης και αποδοχής του Υ/Β θα γινόταν από την
Επιτροπή παραλαβής του Αγοραστή και µε συµµετοχή του Επικεφαλής των Επιθεωρητών.

Η εφαρµογή αυτών των συµβατικών προβλέψεων στην πράξη επετεύχθη ήδη µε
την πρώτη Τροποποίηση της 012Β/00 Σύµβασης. Στην 7η παράγραφο της πρώτης τρο-

ποποίησης συµφωνήθηκε µεταξύ του Αγοραστή, του Κυρίου Αναδόχου και του Κυ-

ρίου Υποκατασκευαστή (φέρεται ως εκ τρίτου συµβαλλόµενος χωρίς να την

υπογράφει) η µέθοδος Ανασκοπήσεως της ∆ιαχειρίσεως του Προγράµµατος (Program
Management Reviews ή σε συντοµία «PMR») προκειµένου να εξετάζεται ανά έξι

µήνες ή συντοµότερα η εκτέλεση και η πρόοδος των δραστηριοτήτων της κύριας Σύµβασης. Ο κύριος Υποκατασκευαστής θα ετοιµάζει αναφορές κάθε PMR και θα υποβάλλει ανά ένα αντίγραφο τέτοιας αναφοράς στον Αγοραστή και στον Κύριο Ανάδοχο
εντός ενός µηνός µετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης PMR.
Οι PMR αναφορές θα υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη και από τον
κύριο Υποκατασκευαστή. Τα PMR θα γίνονται στην εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Υποβρυχίου 1 και έπειτα από την

παράδοση του Υποβρυχίου 1 στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Αναδόχου ή όπου αλλού
συµφωνηθεί. Τα PMR θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέµατα: α. Ανασκόπηση προόδου
συµπεριλαµβανοµένων των συµβατικών γεγονότων (Milestones), β. ανασκόπηση σχεδιάσεως, γ. ανασκόπηση παραγωγής, δ. ανασκόπηση διασφάλισης ποιότητας, ε. εξέ-

ταση της αναγκαιότητας δηµιουργίας διαδικασιών για εξασφάλιση αποφυγής κινδύνου
δηµιουργίας ανωµαλιών κατά τη ∆ιαχείριση του Προγράµµατος, στ. Πρόοδος και τυχόν
παρατηρήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση και ζ. Άλλα θέµατα τα οποία θα συµφωνηθούν αµοιβαία.
Η ανωτέρω διαδικασία επίβλεψης της οµαλής εκτέλεσης της Σύµβασης και πλήθος άλλων καθηκόντων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/∆ιεύθυνση Εξοπλισµών (ΓΕΝ/∆ΕΞ) µε το υπ’ αριθµ. Φ.604.2/533.410/Σ.793/27.8.2001 έγγραφο που
εξέδωσε η Γ∆Ε του ΥΠ.ΕΘ.Α. Μέρος των καθηκόντων αυτών ήταν η επίβλεψη ώστε
να εξασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεση της Σύµβασης για την κατασκευή του πρώτου Υ/Β
214 και για τη διάθεση των υλικών και των υπηρεσιών για την κατασκευή των υπολοίπων Υ/Β στην Ελλάδα. Επίσης όφειλε να επιβλέπει τη σωστή εκτέλεση των εργασιών σχεδίασης, κατασκευής και δοκιµών αποδοχής των Υ/Β να υπογράφει
τροποποιήσεις και αλλαγές στην Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Change Proposals)
που δεν επηρεάζουν το χρόνο παράδοσης των Υ/Β, τη συµβατική τιµή και το άρθρο 5
και 2 της Σύµβασης. Επιπλέον είχε αρµοδιότητα παροχής εγκρίσεων και υπογραφής
των πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων που όριζε η Σύµβαση και συµµετοχής στις
εξαµηνιαίες περιοδικές συναντήσεις ανασκοπήσεως της ∆ιαχειρίσεως του Προγράµµατος («PMR»).
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Σε κάθε περίπτωση όµως σύµφωνα µε το άρθρο 14 αυτού του εγγράφου η δικαι-

οδοσία αποδοχής και υπογραφής τροποποιήσεων και αλλαγών στην Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Change Proposals) που επηρέαζαν το χρόνο παράδοσης των Υ/Β, τη
συµβατική τιµή που ορίστηκε στο άρθρο 5 και το αντικείµενο που ορίστηκε στο άρθρο

2, καθώς και θέµατα νοµικών διαφορών και ποινικών ρητρών, παρέµενε αποκλειστικά
στη Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών του ΥΠΕΘΑ. Εκ του εγγράφου αυτού προκύπτει
ότι σχετικά άµεσα είχαν επιµεριστεί οι αρµοδιότητες κάθε φορέα όσον αφορά στην

εκτέλεση της Σύµβασης µε το ΓΕΝ/∆ΕΞ να αναλαµβάνει µόνο το τεχνικό µέρος της
υλοποίησης της Σύµβασης και τη Γ∆Ε την παρακολούθηση της τήρησης των συµβα-

τικών προθεσµιών και την ευθύνη των εντολών για καταβολή των συµβατικών τιµών.
Σε συµφωνία µε αυτήν την τροποποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής
παρίσταντο στο Κίελο της Γερµανίας Επόπτες από την πλευρά του Αγοραστή, οι οποίοι

από κοινού µε την BWB δηλαδή την Κυβερνητική Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας στη
Γερµανία, κατάρτιζαν τις αναφορές PMR. Οι όποιες βέβαια αναφορές των Ελλήνων
Εποπτών υποβάλλονταν τόσο στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού όσο και στην Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ, µετεξέλιξη της αρχικής

Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών), που ήταν οι αρµόδιες ανώτερες αρχές των Εποπτών.
∆υνάµει αυτών των νοµίµων, συµβατικών και τεχνικών δεδοµένων ξεκίνησε στις 27
Φεβρουαρίου 2001 επίσηµα η κατασκευή του 1ου Υποβρυχίου στα ναυπηγεία HDW
στο Κίελο.
Οι πρώτες κρίσιµες ηµεροµηνίες που έθετε η από 11.2.2000 Κατακυρωτική Απόφαση και η 012Β/00 Κύρια Σύµβαση αφορούσαν το χρονοδιάγραµµα παραδόσεως ενός
εκάστου Υποβρυχίου. Στην περίοδο βέβαια που εκτείνεται η έρευνα της παρούσας Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής δεν παραδόθηκε κανένα από τα τρία Υποβρύχια παρά τις
ρητές ηµεροµηνίες που συµφωνήθηκαν. Καθώς όµως µέχρι σήµερα έχει παραδοθεί τελικά το πρώτο υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» ενώ η κατασκευή των υπολοίπων συνεχίζεται, βασιζόµενη όµως σε διαφορετικές συµβατικές ρυθµίσεις, η τήρηση των
συµφωνηθέντων και η προσήκουσα ή µη εφαρµογή των συµβάσεων θα ερευνηθεί µόνο
όσον αφορά στη ναυπήγηση του Υ/Β «Παπανικολής».
α. ∆υνάµει των προθεσµιών που είχαν συµφωνηθεί το 1ο Υ.Β. έπρεπε να παραδοθεί στις 30 Σεπτεµβρίου 2005. Ήδη όµως πριν την παράδοση και συγκεκριµένα από τις
21.7.2005 η γερµανική Κοινοπραξία είχε ενηµερώσει ότι δεν εδύνατο να παραδώσει το
Υ/Β πριν τον Ιανουάριο του 2006, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. 501/9.8.2005 φαξ
του Ναυτικού Κλιµακίου Κιέλου προς τη Γ∆ΑΕΕ/ΥΠΕΘΑ. Για την καθυστέρηση αυτή
και τη νεώτερη ηµεροµηνία έγινε άλλωστε µνεία και στο αντίστοιχο από 20.5.2005
PMR. Εξαιτίας της επικείµενης καθυστέρησης επιστρατεύτηκε η πρόβλεψη για την
3µηνη περίοδο χάριτος και η ηµεροµηνία µετετέθη αρχικά για τις 31 ∆εκεµβρίου 2005
και στη συνέχεια λόγω επίκλησης περίπτωσης ανωτέρας βίας για τις 5 Ιανουαρίου
2006. Κατόπιν όµως νέας ενηµέρωσης που εστάλη από το ναυτικό κλιµάκιο Κιέλου, η
∆ΕΞ ενηµέρωσε τη Γ∆ΑΕΕ δυνάµει του από 7.10.2005 σχετικού εγγράφου ότι παρά
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το τελευταίο PMR εξαιτίας της προόδου των εργασιών η παράδοση θα καθυστερούσε
τουλάχιστον µέχρι το Μάρτιο του 2006.
Ετίθετο άρα σύµφωνα µε την 3η παράγραφο του ίδιου εγγράφου ζήτηµα επιβολής

των συµβατικών κυρώσεων (π.χ. ποινικές ρήτρες, καθυστέρηση πληρωµών λόγω µη
επίτευξης γεγονότος, επέκταση ασφάλειας Υ/Β, εγγυητικές) σε βάρος των Αναδόχων.

Η δε σχετική δικαιοδοσία ανήκε σύµφωνα µε το ως άνω από 27.8.2001 έγγραφο που
εξέδωσε η Γ∆Ε του ΥΠ.ΕΘ.Α. αποκλειστικά στο ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε. Αποδεικνύεται δηλαδή
ότι ήδη από τις 27.10.2005, πέντε ακριβώς χρόνια πριν την οριστική παράδοση του
«Παπανικολής», είχαν εντοπιστεί και επισηµανθεί τα δικαιώµατα που διέθετε ο Αγοραστής από την ανακύψασα πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων των Αναδόχων.

Πριν όµως από την έλευση και αυτής της ηµεροµηνίας η ∆.ΕΞ. αποστείλει νέο
από 8.12.2005 έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνει τη Γ∆ΑΕΕ ότι σύµφωνα µε προηγη-

θείσα από 22.11.2005 ενηµέρωση του ναυτικού κλιµακίου Κιέλου, η παραλαβή του
Υ/Β τοποθετείται για τα τέλη Ιουνίου 2006, ενώ ο απόπλους του για την Ελλάδα θα
εκτελείτο το Σεπτέµβρη του 2006. Στο ίδιο δε έγγραφο επισυνάπτεται και σχετική έκθεση µε το σύνολο των ελαττωµάτων που εντόπισε το ελληνικό Κλιµάκιο. Προς πιστοποίηση αυτής της καθυστέρησης και των αντιστοίχων τεχνικών αιτιών που την
προκάλεσαν συνετάγη και υπεγράφη από όλους τους αντισυµβαλλόµενους στις 2426.1.2006 στο Κίελο αντίστοιχο Πρακτικό PMR, στον όρο 1.15 του οποίου αναφέρε-

ται ότι η παράδοση του Υ/Β «Παπανικολής» θα λάβει χώρα στις 24.7.2006.
Ωστόσο µε νέα αλληλογραφία στις 4 Μαΐου 2006 η HDW ενηµέρωσε τη ∆.ΕΞ. ότι
η παραλαβή του Υ/Β «Παπανικολής» θα έπρεπε να προγραµµατιστεί εκ νέου για τις 25

Σεπτεµβρίου 2006, ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των τεχνικών ελαττωµάτων που είχαν προκύψει. Οι κυριότερες δε από αυτές σύµφωνα µε τα
από 17.2.2006 και 2.5.2006 φαξ του ελληνικού κλιµακίου Κιέλου ήταν η µεγάλη γωνία
κλίσεως, πλέον των 50 µοιρών, που παρουσίαζε το Υ/Β, εν πλω στην επιφάνεια, η σταθεροποίηση λειτουργίας του συστήµατος αναερόβιας πρόωσης, το Optronic Mast, το
Radar, το σύστηµα φορτώσεως Τ/Λ, οι ακουστικές µετρήσεις του έλικα, η κονσόλα
πηδαλιουχίας, η βελτίωση αξιοπιστίας συστήµατος ISUS 90 – 15 και η εισροή θαλασσινού νερού στο υδραυλικό έλαιο.
Εξαιτίας της νέας αυτής καθυστέρησης η ∆.ΕΞ απέστειλε στις 18.5.2006 νέο έγγραφο προς της Γ∆ΑΕΕ, δια του οποίου την ενηµέρωνε για τη νέα καθυστέρηση, για τα
αίτια αυτής, για την εκτίµηση του ελληνικού Κλιµακίου Κιέλου ότι η παραλαβή θα µπορούσε να λάβει χώρα µόνο περί τα τέλη Οκτωβρίου 2006 και ταυτόχρονα έθεσε υπόψη
της στο άρθρο 9 παρ. ε΄ ότι εξαιτίας της υπερηµερίας θα έπρεπε: «σύµφωνα µε το άρθρο
25 της σχετικής 012Β/00 Σύµβασης (Ποινικές Ρήτρες), ο Αγοραστής και ο Κύριος Ανάδοχος να συναντηθούν ώστε να εξετάσουν το πρόβληµα και εάν δεν επιτευχθεί λύση
εντός 60 ηµερών δηλαδή µέχρι τις 30.9.2006, θα εφαρµόζεται το άρθρο 26 παρ. 2 και
3 της ίδιας σύµβασης, σύµφωνα µε το οποίο ο Αγοραστής µπορεί να απορρίψει ή να
παραλάβει το Υ/Β µε έκπτωση, η οποία θα συµφωνηθεί κατά περίπτωση».
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Σε συνάρτηση µε όλα αυτά πρότεινε: «την µη αποδοχή των προτάσεων της HDW

και την παραλαβή του Υ/Β «Παπανικολής» µόνο µετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων

των προβλεποµένων δοκιµών αποδοχής εν πλω του Υ/Β και µε νέους όρους επ’ ωφελεία

του Αγοραστή, δηλαδή πέραν της καταβολής των ποινικών ρητρών, παροχή έκπτωσης
στην τελική τιµή ή και καταλλήλων αντισταθµισµάτων χωρίς κόστος, όπως προµήθεια

Τ/Λ χωρίς κόστος, ολοκλήρωση Τ/Λ στα Υ/Β, προµήθεια νέων κανονιοφόρων κτλ.». Σε
συνεχεία του εγγράφου αυτού ακολούθησε νέο υπ΄ αριθµ. 1668/26.6.2006 φαξ της ∆ΕΞ

προς τη Γ∆ΑΕΕ, µε το οποίο ενηµερώθηκε η τελευταία, µεταξύ άλλων, ότι το ύψος των
ποινικών ρητρών λόγω της καθυστέρησης από τις 6 Ιανουαρίου του 2006 έως τις 25
Σεπτεµβρίου του 2006 ανερχόταν σε 23.664.661,15 € συνολικά.

β. Λαµβάνοντας υπόψη της την προεκτεθείσα αλληλογραφία η Γ∆ΑΕΕ συγκρότησε στις 7.8.2006 δυνάµει του µε αριθµό Φ.604.2/440160/Σ.2361 εγγράφου σύµφωνα

και µε το άρθρο 25 παρ. 1.3 της Σύµβασης 012Β/00 Επιτροπή µε έργο την καταγραφή
των προβληµάτων που προκάλεσαν την καθυστέρηση παράδοσης του Υ/Β «Παπανικολής» και την αναφορά του σταδίου προόδου και της παρέκκλισης εκ των προθεσµιών της Σύµβασης. Η Επιτροπή θα συνεργαζόταν µε τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.

και θα υπέβαλε την αναφορά της έως τις 22.8.2006. Στις 28.8.2006 όµως και δυνάµει
του µε αριθµό Φ.604.2/441399/Σ.2364 εγγράφου επανασυγκροτήθηκε η ίδια Επιτροπή
µε τα ίδια µέλη και µε το ίδιο αντικείµενο, αλλά αυτή τη φορά υποχρεούνταν να υπο-

βάλει την αναφορά της έως τις 15.9.2006. Οµοίως στις 18.9.2006 και δυνάµει του µε
αριθµό Φ.604.2/442895/Σ.2950 εγγράφου επανασυγκροτήθηκε η ίδια Επιτροπή µε τα
ίδια µέλη και µε το ίδιο αντικείµενο, αλλά αυτή τη φορά υποχρεούνταν να υποβάλει την
αναφορά της έως τις 29.9.2006, παραµονή της παράδοσης του Υ/Β από τους Αναδόχους
σύµφωνα µε τις δικές τους δεσµεύσεις (βλ. ως άνω Πρακτικό PMR από 24-26.1.2006
στο Κίελο και από 18.5.2006 νέο έγγραφο της ∆.ΕΞ. που απέστειλε προς τη Γ∆ΑΕΕ).
Πιστή στην ίδια τακτική η Γ∆ΑΕΕ στις 26.9.2006 και δυνάµει του µε αριθµό
Φ.604.2/443588/Σ.3114 εγγράφου επανασυγκρότησε την ίδια Επιτροπή µε τα ίδια µέλη
και µε το ίδιο αντικείµενο, αλλά αυτή τη φορά υποχρεούταν να υποβάλει την αναφορά
της για την καθυστέρηση παράδοσης στις 2 Οκτωβρίου 2006, ήτοι δύο ηµέρες µετά την
προγραµµατισµένη παράδοση του Υ/Β «Παπανικολής».
Πριν όµως υποβληθεί η τελευταία έκθεση και συγκεκριµένα στις 28.9.2006 και
ενώ επίκειτο κατά τα ανωτέρω η παράδοση, αίφνης η Γ∆ΑΕΕ δυνάµει του µε αριθµό
Φ.604.2/443909/Σ.3156 εγγράφου συγκρότησε έτερη Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων
για την Τροποποίηση της Σύµβασης 012Β/00 µε τα ίδια µέλη, αλλά µε έργο αυτή τη
φορά διάφορο των προηγουµένων. Αποστολή της Επιτροπής αυτής ήταν µεταξύ άλλων
η επίλυση µε συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων των τεχνικών προβληµάτων σχεδίασης και κακοτεχνιών του Υ/Β «Παπανικολής», όπως είχαν προσδιοριστεί στα από
17.2.2006 και 2.5.2006 φαξ του ναυτικού κλιµακίου Κιέλου. Για το λόγο αυτό θα συνέτασσε και σχέδιο τροποποίησης της Σύµβασης, κοινά αποδεκτό από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.
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Στην β΄ παράγραφο του άρθρου 3 όµως ανετέθη και ένα άλλο πολύ σηµαντικό κα-

θήκον στην Επιτροπή αυτή: «1. Την επίλυση εκκρεµών νοµικών ζητηµάτων που απορρέουν από το κείµενο της Κύριας Σύµβασης, ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεση
του Προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι τα ζητήµατα αυτά είναι εξεταστέα είτε αυτοτε-

λώς είτε σε συνάρτηση µε τεχνικά θέµατα, 2. Την υπαγωγή/παραποµπή των σχετικών

συµβατικών προβλέψεων στις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του Π.∆. 284/1989 (κή-

ρυξη προµηθευτή έκπτωτου). Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών που τίθενται

από τα παραπάνω άρθρα θα ορίζεται η 30 Σεπτεµβρίου 2006, χωρίς η περίοδος καθυστέρησης παράδοσης του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ να απαλλάσσει τους Αναδόχους από

την υποχρέωση καταβολής των οφειλοµένων ποινικών ρητρών σύµφωνα µε το Άρθρο
25 της Κύριας Σύµβασης … Την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος πληρωµών». Τα
ανωτέρω καθήκοντα όµως αλληλοσυγκρούονταν, διότι το πρώτο αναζητούσε τρόπους

διατήρησης της Σύµβασης σε ισχύ, ενώ το δεύτερο αναζητούσε τρόπου κατάργησής
της. Η εν λόγω Επιτροπή θα ολοκλήρωνε το έργο της στις 19.10.2006.
Αµέσως µετά τη συγκρότηση της Επιτροπής ακολούθησε επιστολή του τότε ∆ιευθυντή της Γ∆ΑΕΕ, κου Ευάγγελου Βασιλάκου προς τον R. Kuhlmann, διευθυντή
των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε., µε ηµεροµηνία 2.10.2006. Με την εν λόγω επιστολή
τον ενηµέρωνε για τη λειτουργία της Επιτροπής, που συνεστήθη λόγω της επιδεικνυόµενης διάθεσης των Προµηθευτών να µην επιλύσουν προ της καθυστερηµένης

παράδοσης τα σοβαρά τεχνικά προβλήµατα του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. Στην ίδια από
2.10.2006 επιστολή αναφέρει επίσης ότι ο διευθυντής των Ε.Ν. Α.Ε. είχε σε τηλεφωνική τους συνοµιλία εκφράσει την επιθυµία του να σταµατήσει την αντισυµβατική διαδικασία παράδοσης του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ εκ µέρους των προµηθευτών. Και στον
επίλογο της ίδιας επιστολής ο διευθυντής της Γ∆ΑΕΕ συνοψίζει τη θέση της ελληνικής πλευράς υποστηρίζοντας ότι χωρίς την επίλυση των εκκρεµών τεχνικών ζητηµάτων το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν είναι δυνατόν να παραληφθεί από τον Αγοραστή.
γ. Από την προπαρατεθείσα συνεχή αλληλογραφία και την ένταση του περιεχοµένου των εγγράφων που αντηλλάγησαν κυρίως µεταξύ των φορέων της ελληνικής
πλευράς, θα κατέληγε κανείς µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι η Γ∆ΑΕΕ κατά τους
µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2006 εξέταζε ταυτόχρονα την ανάληψη
δυο αντιθέτων µεταξύ τους πρωτοβουλιών. Αφενός ερευνούσε τη δυνατότητα τροποποίησης της Σύµβασης, όπως ο νόµος και το Π∆ 284/1989 σαφώς απαιτούσαν προκειµένου να µεταβληθούν οι συµβατικές προθεσµίες. Αφετέρου όµως είχε εισέλθει στο
στάδιο επεξεργασίας και εντοπισµού των δικαιωµάτων της περί καταγγελίας της
012Β/00 σύµβασης και κατάπτωσης των ποινικών ρητρών που προβλέπονταν σε αυτή
σε βάρος των Αναδόχων. Εκ των εγγράφων που ανωτέρω µνηµονεύτηκαν και άλλων
που αναφέρονται µεν σε αυτά, αλλά δεν ετέθησαν υπόψη της παρούσας Επιτροπής,
αποδεικνύεται ότι οι αρµόδιες ελληνικές Υπηρεσίες είχαν συγκεντρώσει πλήθος τεχνικών ευρηµάτων, ικανών να θεµελιώσουν επαρκώς και ουσιαστικά την άσκηση των
δεδοµένων δικαιωµάτων του Αγοραστή, που εκτός της καταγγελίας θα µπορούσε να
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ήταν και η αποδοχή µε έκπτωση επί της αµοιβής. Η δε συνεργασία των υπηρεσιών του

ΥΠΕΘΑ µε αυτές του ΓΕΝ καταδείκνυε ότι η άσκηση της όποιας εκ των δύο πρωτο-

βουλιών βρισκόταν επί θύραις. Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την ενεργοποίησή

τους ήταν η 19η.10.2006, όταν η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης θα παρέδιδε την αναφορά της επί των καίριων θεµάτων που της είχαν ανατεθεί.

Παρόλη όµως την επανειληµµένη υπερηµερία των Αναδόχων, τα τεχνικά ελαττώ-

µατα του Υ/Β που είχαν καταγραφεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τη συγκρότηση της

Επιτροπής ∆ιαπραγµατεύσεων, τη θέση του διευθυντή της Γ∆ΑΕΕ και την προµελέτη
για την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και την άσκηση δικαιωµάτων τελικά
οι αρµόδιες αρχές αδράνησαν απολύτως.

Από τον Οκτώβριο του 2006 και έπειτα δεν υπογράφεται καµία τροποποίηση της
Σύµβασης και δεν ασκείται κανένα δικαίωµα της ελληνικής πλευράς, απονεµηθέν από

τη Σύµβαση ή το νόµο.
∆εν συντάσσεται κανένα νέο πρακτικό PMR, σα να µην εξελισσόταν η ναυπήγηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ή σα να µην διορθώνονταν τα διαπιστωµένα ελαττώµατα.
Το ζήτηµα της παράδοσης του Υ/Β τίθεται ξανά επί τάπητος µετά από δύο χρόνια.

Περί τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2008 η ∆.ΕΞ. αποστέλλει το υπ’
αριθµ.1805/2.9.2008 φαξ προς της Γ∆ΑΕΕ µε το οποίο την ενηµερώνει για την πρόοδο
των δοκιµών εν πλω που εκτελεί η HDW για το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ µε συµµετοχή

προσωπικού της BWB, του Γερµανικού Ναυτικού και του Ναυτικού Κλιµακίου Κιέλου ως παρατηρητή. Εκ της ανάγνωσης του κειµένου προκύπτει ότι από τα 132 τεχνικά προβλήµατα που είχαν ανακύψει το Σεπτέµβριο του 2006 είχαν έως το
Σεπτέµβριο του 2008 αντιµετωπιστεί τα 81 και απέµεναν τα υπόλοιπα 51, µέρος των
οποίων όµως θα ελεγχόταν στην Ελλάδα. Στη 2η παράγραφο του φαξ αναφέρεται ότι
οι δοκιµές εν πλω είχαν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους πλην της συµπεριφοράς του
Υ/Β εν πλω στην επιφάνεια, διότι δεν είχαν προκύψει οι κατάλληλες συνθήκες κυµατισµού. Στην 3η παράγραφο τέλος αναφέρεται ότι η HDW είχε ξεκινήσει συσκέψεις µε
τη BWB µε αντικείµενο την παράδοση του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και ζητούσε τη συµµετοχή της Ελληνικής πλευράς σε αυτές.
Τα συµπεράσµατα αυτών των συσκέψεων, αφού διενεργήθηκαν και δοκιµές σε
υψηλό κυµατισµό στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου 2008, διαβιβάσθηκαν στον διευθυντή της
Γ∆ΑΕΕ, κύριο Βασιλάκο, µε επιστολή αξιωµατούχου του Γερµανικού Υπουργείου
Αµύνης στις 20.10.2008. Σε αυτήν ο γερµανός αξιωµατούχος επικαλούµενος τις δοκιµές εν πλω στις οποίες επέβαιναν και οι έλληνες αξιωµατικοί ως παρατηρητές, και την
έκθεση της BWB κατέληγε ότι το σκάφος έχει κατασκευαστεί προσηκόντως, ότι είναι
λειτουργικό και ευσταθές και σε κυµατισµό και ότι τυχόν δυσλειτουργίες θα καταγραφούν σε λίστες Ανοικτών Σηµείων και θα αποκατασταθούν. Κανένα όµως από τα
ανοικτά σηµεία αλλά και όλα µαζί στο σύνολό τους δεν επηρέαζαν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του σκάφους κατά την εκτίµησή του. Εποµένως, το Γερµανικό
Ναυτικό ήταν έτοιµο να προχωρήσει στη παράδοση του σκάφους.
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Σε απάντηση αυτής της επιστολής η Γ∆ΑΕΕ συγκρότησε νέα Επιτροπή ∆ιαπραγ-

µατεύσεων για την Τροποποίηση της Σύµβασης 012Β/00 δυνάµει του υπ’ αριθµ.

Φ.604.2/50467/Σ.93/13 Ιανουαρίου 2009. Έργο της Επιτροπής αυτής ήταν για µία

ακόµα φορά η επίλυση µε συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων των τεχνικών προβληµάτων του Υ/Β «Παπανικολής» και η εφαρµογή των νέων απαιτήσεων που είχαν

προκύψει και η επίλυση εκκρεµών νοµικών ζητηµάτων που απορρέουν από το κείµενο

της Κύριας Σύµβασης, ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεση του Προγράµµατος.

Επισηµαίνεται ότι τα ζητήµατα αυτά είναι εξεταστέα είτε αυτοτελώς είτε σε συνάρτηση
µε τεχνικά θέµατα. (Εγγυητικές επιστολές, υπαγωγή/παραποµπή των σχετικών συµ-

βατικών προβλέψεων στις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του Π.∆. 284/1989 [κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου]). Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών που τίθενται
από τα παραπάνω άρθρα θα ορίζονταν η 30 Σεπτεµβρίου 2006, χωρίς η περίοδος κα-

θυστέρησης παράδοσης του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ να απαλλάσσει τους Αναδόχους
από την υποχρέωση καταβολής των οφειλοµένων ποινικών ρητρών σύµφωνα µε το
Άρθρο 25 της Κύριας Σύµβασης. Επιπλέον ανετέθη η τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος πληρωµών, η εξέταση των εκκρεµών TCP, ο επανακαθορισµός των διαδικασιών αποδοχής των ανοικτών σηµείων και για τα 4 Υ/Β, η κωδικοποίηση της
σύµβασης µε ενσωµάτωση όλων των τροποποιήσεων κ.α. Η Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων υποχρεούτο να παραδώσει την αναφορά της έως τις 15 Απριλίου 2009.

Από το ιστορικό εξέλιξης της Σύµβασης φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά είχε επιλέξει χωρίς τροποποίηση της Σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. την σιωπηρή παράταση κάθε συµβατικής προθεσµίας επ’ αόριστον, προκρίνοντας την
παράδοση του Υποβρυχίου αντί της άσκησης των δικαιωµάτων του άρθρου 27 της
Σύµβασης ή των άρθρων 42 και 43 του Π.∆.
Ωστόσο και παρά την πάροδο τριών ετών από τότε που είχε προταθεί για πρώτη
φορά η άσκηση αυτών των δικαιωµάτων, η διερεύνηση αυτής της δυνατότητας συµπεριλήφθηκε ξανά στους σκοπούς της τελευταίας Επιτροπής ∆ιαπραγµατεύσεων,
χωρίς βέβαια ποτέ να ασκηθεί κανένα από αυτά. Από τα τεχνικής φύσεως έγγραφα που
ήταν στη διάθεση της Γ∆ΑΕΕ και από την επιστολή της 2ης.10.2006 του διευθυντή της
αποδεικνύεται ότι υπήρχε επαρκής θεµελίωση για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών
τα οποία και µπορούσαν να ασκηθούν εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Εξάλλου, δεδοµένου ότι υφίστατο πλέον βάσιµη προοπτική παράδοσης του έργου
και έδαφος για να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων, δεν γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο
κρίθηκε αναγκαίο εκείνη τη χρονική στιγµή να κωδικοποιηθεί η σύµβαση ή να καθορισθούν επακριβώς οι όροι της, ή να εξεταστούν οι διαδικασίες επέκτασης των εγγυήσεων των νέων Υ/Β ή να επανακαθορισθούν οι διαδικασίες εκτελέσεως της παράδοσης
και των υπολοίπων τριών Υ/Β που ήταν υπό κατασκευή και δεν επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στα θέµατα του παραδοτέου σκάφους. Το χρονικό διάστηµα των δύο ετών
που είχε παρέλθει από την προηγούµενη ηµεροµηνία παράδοσης (30.9.2006) ήταν παραπάνω από αρκετό για να έχουν διευθετηθεί αυτές οι εκκρεµότητες τη στιγµή µάλι-
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στα που η ελληνική πλευρά είχε, σιωπηρώς, επιλέξει να µην κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

∆εν προκαλεί εποµένως εντύπωση ότι η συγκρότηση και αυτής της Επιτροπής τε-

λικά δεν οδήγησε σε κανένα απολύτως αποτέλεσµα και σε καµία πρωτοβουλία από ελ-

ληνικής πλευράς, πολλώ δε µάλλον σε παραλαβή του Υποβρυχίου. Για µία ακόµα φορά

παρά τη διαφαινόµενη επίτευξη συµφωνίας για την παράδοση και παρά τα σηµαντικά
βήµατα που είχαν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενώ η Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων είχε ανυπερθέτως κληθεί, κατά τη διατύπωση της 7ης παραγράφου του συ-

στατικού της εγγράφου, να παραδώσει την αναφορά της µέχρι τις 15 Απριλίου 2009,
το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν παραδόθηκε και καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν

υπεγράφη.
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται και µια ανακολουθία µεταξύ των συναρµοδίων
φορέων και αδυναµία συντονισµού, αφού, όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή από τον
τότε ∆ιευθυντή της Γ∆ΑΕΕ, κ. Βασιλάκο, η διαπραγµάτευση αφορούσε στην ακύρωση
της σύµβασης εκσυγχρονισµού και την αντικατάσταση του συµβατικού αντικειµένου
µε την κατασκευή δύο νέων υποβρυχίων, πράγµα που κατά τους ισχυρισµούς του κ.
Βασιλάκου θα ήταν επωφελές για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, πλην τελούσε υπό τον «απαράβατο όρο» που έθετε η γερµανική κοινοπραξία της προηγούµενης καταβολής ποσού
120.000.000 ευρώ.

Τα όσα όµως αναφέρονται σχετικά µε την έκταση και το περιεχόµενο των δια-

πραγµατεύσεων, δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την κατ’ ουσία απραξία των αρµοδίων υπηρεσιών της ελληνικής πλευράς, απραξίας η οποία κατέστησε τελικά την
ελληνική πλευρά να φέρεται ως υπερήµερη περί την καταβολή οφειλοµένων και να
παρασχεθεί έτσι στα ΕΝΑΕ, ελεγχόµενα τότε από την γερµανική κοινοπραξία και στην

γερµανική κοινοπραξία, η δικαιολογία να προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων.
Μάλιστα, το γεγονός ότι η καταγγελία αυτή προετοιµάστηκε µε την κοινοποίηση εγγράφων οχλήσεων, στις οποίες δεν φαίνεται από κανένα στοιχείο ότι υπήρξε ουσιαστική και δραστική αντίδραση της ελληνικής πλευράς, καθώς και ότι η καταγγελία
έγινε στις 21.9.2009 µεσούσης της προεκλογικής περιόδου, από την κοινοπραξία που
είχε συµβατική υποχρέωση να παραδώσει το πρώτο Υ/Β στις 30 Σεπτεµβρίου 2005
και είχε καθυστερήσει την παράδοση για περισσότερα από τρία χρόνια, είχε ως συνέπεια την περιέλευση της ελληνικής πλευράς σε διαπραγµατευτική αδυναµία, αφού η
καταγγελία των συµβάσεων διέκοπτε κάθε συµβατικό δεσµό. Η αναφορά του µάρτυρα,
κ. Βασιλάκου, ότι η καταγγελία έγινε διότι η γερµανική πλευρά «διέβλεπε» κυβερνητική αλλαγή µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, αναδεικνύει µεν την διαπραγµατευτική «θρασύτητα» της υπερήµερης ως προς την παράδοση κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, ιδίως όµως αναδεικνύει την πλήρη αδράνεια των αρµοδίων υπηρεσιών,
που αγνόησαν ή αδιαφόρησαν, απέναντι στις έγγραφες οχλήσεις που προετοίµαζαν το
έδαφος για την καταγγελία των συµβάσεων, οι οποίες, κυριολεκτικά, είχαν αφεθεί στην
τύχη τους, υπό την επίκληση των «διαπραγµατεύσεων» που ως µόνο αποτέλεσµα είχαν

15031

15032

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την πληρωµή από το ελληνικό δηµόσιο ποσού 104.198.308,40 ευρώ τον Ιούνιο του
2009, πληρωµή που δεν απέτρεψε την καταγγελία της συµβάσεως.

Γ.4) Εκτιµήσεις από την εξέλιξη υλοποίησης της Σύµβασης 012Β/00 όπως παρα-

πάνω περιγράφεται µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν κατά τις
εργασίες της Επιτροπής:

I. Η καθυστέρηση παράδοσης του σκάφους έθετε θέµα ενεργοποίησης συγκεκρι-

µένων όρων της Σύµβασης, πράγµα το οποίο όφειλαν να ερευνήσουν και να πράξουν
οι αρµόδιες υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 της 012Β/00 Σύµβασης που προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες λύσης αυτής ο Αγοραστής είχε το δικαίωµα ήδη από

τις 6 Ιανουαρίου 2006 να τερµατίσει τη Σύµβαση σε περίπτωση που ο Κύριος Ανάδοχος αδυνατούσε να παραδώσει το υποβρύχιο, όπως θα αποφασιζόταν στη διαιτητική
διαδικασία κατά το άρθρο 28. Το άρθρο 28 όριζε ότι όλες οι διαφορές που θα προέκυπταν από την εκτέλεση της σύµβασης θα επιλύονταν σε τελικό στάδιο σύµφωνα µε
τους Κανόνες ∆ιαιτησίας του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου από τρεις ∆ιαιτητές

ορισµένους σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς. Τόπος της διαδικασίας θα ήταν η Αθήνα
και γλώσσα αυτής η Ελληνική ή Αγγλική. Η πιθανολόγηση της έκβασης της διαιτητικής διαδικασίας, δεν ήταν βέβαια ευχερής, τούτο όµως δεν αποτελούσε λόγο για τον
αποκλεισµό αν και θα έθετε ενδεχοµένως σε κίνδυνο τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου,
κίνδυνος όµως ο οποίος δεν αποφεύχθηκε τελικά, αφού η τελική κατάληξη της άτυπης
σιωπηρής παράτασης µέσω των διαπραγµατεύσεων οδήγησε στην καταγγελία των συµβάσεων από την γερµανική πλευρά.

Ταυτόχρονα όµως µε την ενεργοποίηση αυτού του συµβατικού όρου ετίθετο και
θέµα εφαρµογής των αντιστοίχων διατάξεων του Π.∆. 284/1989, το οποίο, σύµφωνα
µε την αρχή της νοµιµότητας, τα σχετικά έγγραφα της από 11.2.2000 Κατακυρωτικής
Έκθεσης και το άρθρο 10 της Σύµβασης κατεξοχήν και πρωτίστως ρύθµιζε τις εκατέρωθεν συµβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών. Ας
σηµειωθεί άλλωστε ότι σύµφωνα µε τα άρθρο 77 παρ. 3 και 65 παρ. 2 του Π.∆., τα
οποία υπαγόρευσαν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και αποτέλεσαν το σκελετό της από 11.2.2000 Κατακυρωτικής Απόφασης, η περίπτωση απόρριψης της προµήθειας, η έκπτωση των προµηθευτών και οι συνέπειες από αυτήν (παρ. στ’ και ι’ παρ.
2 άρθρου 65 Π.∆.) βρίσκονταν στη βάση της εξεταζόµενης σύµβασης προµήθειας.
Η διαδικασία, οι λόγοι και η προθεσµία της έκπτωσης περιγράφονται στο άρθρο
43 του Π.∆. 284/1989, το οποίο πολύ συχνά άλλωστε επικαλούταν η Γ∆ΑΕΕ κατά τη
συγκρότηση των Επιτροπών ∆ιαπραγµάτευσης και τροποποίησης της Σύµβασης
012Β/00. Σύµφωνα µε αυτό σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν παραδώσει µέσα
στις συµβατικές προθεσµίες το κατακυρωµένο υλικό η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να
τον κηρύξει έκπτωτο και να του επιβάλλει κυρώσεις, όπως η έκπτωση από την κατακύρωση, η κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η εφαρµογή των ποινικών ρη-
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τρών και η διεκδίκηση κάθε άλλης θετικής ζηµίας που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από
την άρνηση του προµηθευτή να πραγµατοποιήσει έγκαιρα την προµήθεια που κατακυρώθηκε.

Σε συµφωνία µε αυτόν τον όρο στην τελευταία σελίδα της από 11.2.2000 Κατα-

κυρωτικής Απόφασης και στο άρθρο 24 παρ. γ αναφέρεται ότι η κήρυξη του προµη-

θευτή ως έκπτωτου έχει όλες τις συνέπειες που καθορίζονται στο Π∆ 284/1989, όπως

ίσχυε τότε. Η πλέον σηµαντική ρύθµιση περιλαµβάνεται όµως στην παρ. 3 του άρθρου

43, όπου ορίζεται ότι έκπτωση δεν µπορεί να επιβληθεί, πριν περάσουν 3 µήνες από τις
προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι δε υποχρεωτική
µετά την παρέλευση 6 µηνών από αυτήν. Εξαίρεση από τα χρονικά αυτά πλαίσια µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από αιτιολογηµένη
εισήγηση της Υπηρεσίας που εκτελεί την Προµήθεια. Τέλος η παράγραφος 4 του ίδιου

άρθρου ορίζει ότι η απαλλαγή του προµηθευτή από αυτές τις συνέπειες δεν επιτρέπεται να γίνει µε διοικητική απόφαση που θεωρείται άκυρη και ανεκτέλεστη.
Καθίσταται εµφανής εκ των ανωτέρω διατυπώσεων η διαφορά στην ένταση των

δικαιωµάτων που απονέµει στη Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας η Κύρια σύµβαση και ο νόµος. Ενώ η σύµβαση προβλέπει «νοµιµοποίηση»
άρα δικαίωµα του αντισυµβαλλοµένου, το Π.∆. προβλέπει υποχρέωση για καταγγελία

µετά την πάροδο των 6 µηνών και υποχρεωτική επέλευση των νόµιµων συνεπειών που
συνάπτονται µε αυτήν. Είτε πάντως ως δικαίωµα είτε ως εκ του νόµου επιβαλλόµενη
υποχρέωση ενέργειας, η Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών δεν προέβη ούτε σε καταγγελία ούτε σε άλλη σχετική πρωτοβουλία, παρόλο που στα σχετικά έγγραφα συγκρότη-

σης των Επιτροπών όριζε ως ηµεροµηνία επέλευσης αυτών των αποτελεσµάτων την
30η Σεπτεµβρίου 2006.

II. Πέραν των διατάξεων για τη λύση της Σύµβασης η υπερηµερία του Αναδόχου
και του Κυρίου Υποκατασκευαστή έθετε ζήτηµα µη τήρησης και άλλων όρων της Κυρίας Σύµβασης και του Νόµου, η οποία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε µόνη την επίκληση της διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων που αποδείχθηκαν τελικά άκαρπες. Στο
άρθρο 66 του Π.∆. 284/1989 αναφέρονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η τροποποίηση των όρων της σύµβασης µετά την υπογραφή της. Τέτοιος
λόγος είναι µεταξύ άλλων η µεταβολή των συµβατικών προθεσµιών. Σε ταύτιση µε το
Π.∆. το άρθρο 22 παρ. 8 της Σύµβασης ορίζει πως, εάν οι τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσµα την αλλαγή στην ηµεροµηνία παράδοσης, αυτή η αλλαγή θα συµφωνηθεί γραπτώς µέσω µιας Τροποποίησης σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 35 της Σύµβασης.
Παρά τη ριζική µεταβολή των συµβατικών προθεσµιών όµως και τη µη παράδοση του
1ου Υ/Β έως την καταγγελία της Συµβάσεως εκ µέρους του Κυρίου Υποκατασκευαστή
το Σεπτέµβριο του 2009, τέτοια τροποποίηση ουδέποτε έλαβε χώρα, όπως δεν ασκήθηκαν επίσης και τα δικαιώµατα του άρθρου 42 και 43 του Π.∆. Αντιθέτως, η τελευταία τροποποίηση υπεγράφη στις 29.7.2005 λόγω της µεταβολής στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς του Κυρίου Υποκατασκευαστή και άλλαξε το προοίµιο της Σύµβασης.
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∆εν πρέπει δε να λησµονηθεί ότι κύριο έργο των συσταθεισών Επιτροπών από τη

Γ∆ΑΕΕ ήταν και η υποβολή κοινού πρακτικού για την τροποποίηση της Σύµβασης,
οπότε η αναγκαιότητα αυτής ήταν σίγουρα γνωστή στην ελληνική πλευρά.

ΙΙΙ. Οµοίως παρά την δυνατότητα κατάπτωσης των ποινικών ρητρών του άρθρου

42 του Π.∆., την οποία πολλές φορές είχαν κληθεί να διερευνήσουν οι Επιτροπές, δεν
προέκυψε κατά τις εργασίες της παρούσας Επιτροπής τέτοιο γεγονός. Ας σηµειωθεί

επίσης ότι δυνάµει του υπ’ αριθµ. 1668/26.6.2006 φαξ της ∆.ΕΞ. προς τη Γ∆ΑΕΕ, είχε

ενηµερωθεί η τελευταία ότι το ύψος των ποινικών ρητρών λόγω της καθυστέρησης
από τις 6 Ιανουαρίου του 2006 έως τις 25 Σεπτεµβρίου του 2006 ανερχόταν σε

23.664.661,15 € συνολικά. Η επιβολή των ποινικών ρητρών σύµφωνα µε όσα κατέ-

θεσε στην Επιτροπή ο κ. Βασιλάκος, αρµόδιος τότε Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ΑΕΕ
προϋπέθετε την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου προ του καταλογισµού τους,
πλην, µε δεδοµένο ότι οι συµβατικές ποινικές ρήτρες είχαν «οροφή», υπήρχε η δυνατότητα για την κοινοποίηση εγγράφου περί επιβολής τους, µε επιφύλαξη εκκαθάρισης
κατά την οριστική παραλαβή του έργου.
ΙV. Ζήτηµα τίθεται επίσης και από την εφαρµογή του άρθρου 7 της 012Β/00 Σύµ-

βασης, το οποίο πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε το άρθρο 6. Το τελευταίο ορίζει τους χρόνους σταδιακής αποπληρωµής της συµφωνηθείσας αµοιβής. Ενώ όµως
ορίζεται το ακριβές ποσοστό της αµοιβής που θα καταβάλλεται κάθε φορά, δεν ορίζεται µε την ίδια ακρίβεια και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης του έργου της ναυπήγησης δηλαδή του σκάφους, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να αντιστοιχεί µε την
καταβλητέα δόση και να παραληφθεί πριν την καταβολή της σύµφωνα µε το άρθρο 46

του Π.∆. Σε κανένα σηµείο όµως της σύµβασης και παρά την επιταγή του άρθρου 46
του Π.∆. 284/1989 δεν αντιστοιχίζεται το ποσό εκάστης καταβλητέας δόσης µε το
τµήµα του έργου – σκάφους που θα παραδίδεται και θα παραλαµβάνεται αντίστοιχα
από τον Αγοραστή.
Η αντιστοιχία µεταξύ των ανωτέρω µεγεθών καθίσταται επιτακτική, αν αναγνώσουµε το άρθρο 7 της Σύµβασης, όπου ορίζεται ότι µε την καταβολή κάθε πληρωµής
θα µεταβιβάζεται και το αντίστοιχο ποσοστό του έργου και της κυριότητας των προς
ναυπήγηση Υ/Β. Έτσι, στην πορεία υλοποίησης της Σύµβασης το κάθε φορά µεταβιβαζόµενο ποσοστό κυριότητας αθροιζόµενο σε αυτό που θα έχει προηγουµένως µεταβιβασθεί θα πρέπει να καλύπτεται από το συνολικό ποσό που θα έχει µέχρι τότε
πληρωθεί έναντι της όλης αµοιβής. Ενώ όµως οι δόσεις της αµοιβής προβλέπονται µε
κάθε λεπτοµέρεια, το αντίστοιχο ποσοστό της κυριότητας προς µεταβίβαση, που έχει
τεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 για τη διασφάλιση του Αγοραστή έναντι των πληρωµών
δεν αναφέρεται. Αφής στιγµής όµως ο Αγοραστής υποχρεούται από το ίδιο άρθρο να
εξαρτήσει την κάθε πληρωµή από την µεταβίβαση του αντίστοιχου ποσοστού κυριότητας, θα έπρεπε να καθορίσει πριν την καταβολή έστω και µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις το προς µεταβίβαση ποσοστό. Η στόχευση των αναδόχων στην είσπραξη της
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αµοιβής θα διευκόλυνε σίγουρα την επίτευξη µίας συµφωνίας κάθε φορά που θα ετίθετο θέµα καταβολής δόσης.

Ωστόσο παρά τη συµβατική πρόβλεψη το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν είχε αποκτήσει

το αντίστοιχο ποσοστό κυριότητας επί του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ µέχρι την καταγγελία της Σύµβασης στις 21.9.2009 και µάλιστα ενώ είχε καταβάλει το µέγιστο µέρος

της συµφωνηθείσας αµοιβής. Η ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη µη εφαρµογή
αυτού του όρου θα µπορούσε να αποβεί καταστροφική εξεταζόµενη σε συνδυασµό µε
το άρθρο 27 παρ. 4 της Σύµβασης.
Σε αυτό συµφωνείται ότι η εξάσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας της Σύµβασης

από τον Αγοραστή θα συνεπάγεται την χρεοκοπία του Κυρίου Αναδόχου. Αυτό σηµαί-

νει όµως ότι αυτοµάτως τα Υ/Β θα καθίσταντο µέρος της πτωχευτικής περιουσίας και
θα υπάγονταν στη διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών των αναδόχων. Από µια
δεύτερη ερµηνεία του ίδιου άρθρου προκύπτει ότι η µη συµµόρφωση µε το άρθρο 7 είχε
δραστικά περιορίσει και το δικαίωµα της ελληνικής πλευράς για τερµατισµό της σύµβασης, καθώς τυχόν άσκηση αυτού θα έθετε αυτοµάτως τα κατά τα άνω προς κατασκευή Υ/Β στην πτωχευτική περιουσία.
Γ.5) Η στη συνέχεια εξέλιξη της σύµβασης 021Β/02 για τον εκσυγχρονισµό και την
επισκευή Υποβρυχίων τύπου 209 έχει ως ακολούθως:
Όπως ήδη αναφέρθηκε, εκ του αντικειµένου και της φύσεως και αυτής της Σύµβασης
προκύπτει ότι η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της προσήκουσας υλοποίησής της
έχρηζε της συνδροµής των αρµοδίων προς τούτο τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς επρόκειτο
για ένα τεχνολογικά προηγµένο έργο. Για το λόγω αυτό και σε αυτήν την περίπτωση
προβλέφθηκε σε αρκετά άρθρα της Σύµβασης η αναγκαία ανάµιξη των τεχνικών πραγµατογνωµόνων εκ µέρους κάθε συµβαλλόµενου, όπως ακριβώς είχε γίνει και στη Σύµβαση της ναυπήγησης και αναλυτικά αναπτύχθηκε προηγουµένως.
Προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων υπενθυµίζουµε απλώς ότι στο άρθρο 13
οριζόταν ότι µε την υπογραφή της Σύµβασης ο Αγοραστής θα διόριζε εκπροσώπους
του, οι οποίοι θα αποτελούσαν τη Μόνιµη Οµάδα Εποπτείας Ποιότητας και παρακολούθησης της Σύµβασης (ΜΟΕΠ) για να διεξάγουν Κρατική ∆ιασφάλιση Ποιότητας
σε όλα τα στάδια της Σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωσή της. Η ΜΟΕΠ θα συγκροτείτο
από τη Γ∆Ε. Ο κύριος Υποκατασκευαστής και ο κύριος Ανάδοχος θα αποδέχονταν
Κρατική διασφάλιση ποιότητας από τη γνωστή και από τη Σύµβαση 012Β/00 Κυβερνητική Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας στη Γερµανία (BWB). Οµοίως στο άρθρο 14
όπου καθορίζονται οι δοκιµές αποδοχής των συσκευών και των συστηµάτων κάθε Υποβρυχίου (ο τεχνικός όρος της Σύµβασης για αυτές τις δοκιµές είναι FATs, HATs και
SATs) συµφωνείται ότι η έγκριση των δοκιµών αποδοχής θα ακολουθεί συγκεκριµένη
διαδικασία µέσων των αξιωµατικών και του πληρώµατος που θα διαθέσει ο Αγορα-
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στής, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Προγράµµατος του Κυρίου Υποκατασκευαστή θα επιλύουν και τις διαφορές που θα ανακύπτουν. Κατά το άρθρο 16,
άλλωστε, η διαδικασία παράδοσης και αποδοχής του Υ/Β θα γινόταν από την Επιτροπή
παραλαβής του Αγοραστή και µε συµµετοχή του Επικεφαλής των Επιθεωρητών.

Η ανωτέρω διαδικασία επίβλεψης της οµαλής εκτέλεσης της Σύµβασης και πλή-

θος άλλων καθηκόντων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/∆ιεύθυνση Εξο-

πλισµών (ΓΕΝ/∆ΕΞ) µε το υπ’ αριθµ. Φ.900/308891/29.10.2002 έγγραφο που εξέδωσε

η Γενική Γραµµατεία Οικονοµικού Σχεδιασµού και Αµυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) του ΥΠ.ΕΘ.Α. Σε κάθε περίπτωση όµως σύµφωνα µε το άρθρο 13 αυτού του
εγγράφου η δικαιοδοσία αποδοχής και υπογραφής τροποποιήσεων και αλλαγών στην

Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Change Proposals ή TCP) που επηρέαζαν το χρόνο
παράδοσης των Υ/Β, τη συµβατική τιµή που ορίστηκε στο άρθρο 5 και το αντικείµενο

που ορίστηκε στο άρθρο 2 καθώς και θέµατα νοµικών διαφορών και ποινικών ρητρών,
παρέµενε αποκλειστικά στη ΓΓΟΣΑΕ του ΥΠΕΘΑ, όπως είχε συµβεί και στη Σύµβαση 012Β/00.
Οι πρώτες κρίσιµες ηµεροµηνίες που έθετε η από 30.5.2002 Κατακυρωτική Από-

φαση και η 021Β/02 Κύρια Σύµβαση αφορούσαν το χρονοδιάγραµµα παραδόσεων
ενός εκάστου Υποβρυχίου. Στην περίοδο βέβαια που εκτείνεται η έρευνα της παρούσας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δεν παραδόθηκε κανένα από τα τρία Υποβρύχια,

παρά τις ρητές ηµεροµηνίες που συµφωνήθηκαν. Η δε εξέλιξη του προγράµµατος ΕΜΖ
µε τις τροποποιήσεις του βασίζεται πλέον σε διαφορετικές συµβατικές ρυθµίσεις, που
περιλαµβάνονται στην Εκτελεστική Συµφωνία.
∆υνάµει των προθεσµιών που είχαν συµφωνηθεί το 1ο εκσυγχρονισµένο και επισκευασµένο Υ.Β. έπρεπε να παραδοθεί στις 30 Νοεµβρίου 2007 και ο ΕΜΖ του θα ξεκινούσε το Νοέµβριο του 2004. Το πρώτο νοµικά σηµαντικό γεγονός που έλαβε χώρα
ήταν η απόφαση 35/14.10.2002 του Ανώτατου Ναυτικού Συµβουλίου µε την οποία
απορρίφθηκε η άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης (option) για τον εκσυγχρονισµό
ενός επιπλέον Υ/Β τύπου ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ.
Η µη άσκηση αυτού του δικαιώµατος όµως είχε ως συνέπεια την επαύξηση του
συµβατικού τιµήµατος εν είδη «ποινικής ρήτρας» κατά τα χρηµατικά ποσά που προβλέπονταν από το άρθρο 33 της Σύµβασης και συνάπτονταν µε την µη άσκηση του δικαιώµατος.
Εν συνεχεία από 1-11 Ιουνίου 2004 έγιναν επιθεωρήσεις του σκάφους και κατεγράφησαν οι επιπρόσθετες εργασίες, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στα Ε.Ν.Α.Ε. για την
υποβολή οικονοµικής προσφοράς εκ µέρους τους. Κατόπιν δύο σχετικών επιστολών
στις 26.7.2004 και 22.9.2004 τα Ε.Ν.Α.Ε. υπέβαλαν οριστική προσφορά ανερχόµενη
σε 7.899.930 ευρώ πλέον του συµβατικού τιµήµατος µε επέκταση του χρονοδιαγράµµατος για το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ κατά 8 µήνες. Επί της προσφοράς αυτής δεν επετεύχθη
τελικά συµφωνία.
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Το επόµενο γεγονός που αποτελεί την αφετηρία µιας µακράς σειράς πληµµελειών

κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εντοπίζεται χρονικά στις 29.3.2006. Την ηµεροµη-

νία αυτή δυνάµει του υπό στοιχεία Φ.604.2/432210/Σ.869 εγγράφου συγκροτείται Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων για Τροποποίηση της 021Β/02 Σύµβασης. Σκοπός της

τροποποίησης ήταν µεταξύ άλλων η ενσωµάτωση στο κείµενο της Σύµβασης επιπρό-

σθετων εργασιών γενικής επισκευής του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ. Πράγµατι στις 27 Ιουλίου

2006 παραδόθηκε στη Γ∆ΑΕΕ το σχετικό από 26.7.2006 πρακτικό διαπραγµατεύσεων

της Επιτροπής και τα δύο σχέδια τροποποίησης της Σύµβασης. Σε αυτό αναφερόταν ότι
κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και ελέγχου του σκάφους παρέστη ανάγκη να
αποκατασταθούν προβλήµατα που είχαν διαπιστωθεί και ότι η µη αποκατάστασή τους

θα είχε αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη λειτουργία του σκάφους.
Παρόµοια ανάγκη αποκατάστασης προβληµάτων υφίστατο και για τα Υ/Β 2 και 3.

Η αποκατάσταση αυτή όµως θα καθυστερούσε το χρόνο παράδοσης και θα αύξανε το
συµβατικό τίµηµα. Για να αποφευχθεί η καθυστέρηση, είχε ζητηθεί από τη Γ∆ΑΕΕ να
εξουσιοδοτήσει τη ∆.ΕΞ. να έρθει σε συµφωνία επισκευής µε τα Ε.Ν.Α.Ε. προκειµένου να εκτελεστούν οι εργασίες τον Απρίλιο του 2006 και όχι από την ενεργοποίηση
της τροποποίησης. Σε κάθε περίπτωση η άµεση σύνταξη της τροποποίησης θα περιόριζε σηµαντικά την καθυστέρηση και την κλιµάκωση του κόστους. Παρόλα αυτά όµως
δεν παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στη ∆.ΕΞ. και δεν προκύπτει ότι συνετάγη καµία

τροποποίηση, καθώς οι πρόσθετες εργασίες δεν εγκρίθηκαν.
Αυτό προκάλεσε νέο φαξ της ∆.ΕΞ. στις 14.12.2006, δια του οποίου εξετέθη εκ
νέου ότι οι πρόσθετες εργασίες που είχαν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και ελέγχου του σκάφους ήταν αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργία
του. Επίσης ενηµέρωνε την υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ότι υφίστατο πλέον υπέρβαση του
χρονοδιαγράµµατος παράδοσης κατά 12 µήνες περίπου και άρα το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ δε
θα παραδιδόταν το Νοέµβριο του 2007. Η καθυστέρηση αυτή δηµιουργούσε προβλήµατα και στις επικείµενες επισκευές του 2ου Υ/Β, καθώς αυτό θα κατέπλεε στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. επίσης το Νοέµβριο του 2007. Απαιτείτο
δηλαδή αναβολή του κατάπλου του δευτέρου σκάφους. Στις 16.12.2006 η Γ∆ΑΕΕ συνόψισε τις προτάσεις των Ε.Ν.Α.Ε. για τη τροποποίηση Νο7 της Κύριας Σύµβασης.
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Φ.697.3/08/363831/Σ.60/16.12.2006 έγγραφό της τα Ε.Ν.
Α.Ε. ζητούσαν επικύρωση της τροποποίησης της µέχρι το Σεπτέµβριο του 2006 µε παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης του ΩΚΕΑΝΟΣ κατά 21 µήνες. Το κόστος
της τροποποίησης Νο7 ανερχόταν σε 9.999.845 € και αφορούσε τις 39 πρόσθετες εργασίες και τις πρόσθετες υπηρεσίες και τα έξοδα που συνδέονταν µε το όλο διάστηµα
παράτασης της παράδοσης του ΩΚΕΑΝΟΣ κατά 21 µήνες.
Εν συνεχεία στις 20.3.2007 η ∆.ΕΞ. µε νέο έγγραφο της υπ’ αριθµ. Φ.606.3/09/07/
Σ.70056 ζητά νέα έγκριση από τη Γ∆ΑΕΕ για τις επιπρόσθετες εργασίες των Υ/Β ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και ΠΟΝΤΟΣ και αναβολή του κατάπλου τους για επισκευές λόγω της διαφαινόµενης καθυστέρησης παράδοσης του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ για πάνω από 12 µήνες.
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Εξαιτίας τη µη λήψης απόφασης όµως εκ µέρους της Γ∆ΑΕΕ το αίτηµα έγκρισης επί

των ανωτέρω θεµάτων εστάλη ξανά µε το υπ’ αριθµ. 1030/3.5.2007 φαξ. Πράγµατι
στις 21.6.2007 συγκλήθηκε η Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή Προµηθειών της
Γ∆ΑΕΕ προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της Τροποποίηση της 021Β/02 Σύµβασης.

Αφού έλαβε υπόψη της τις εισηγήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών τελικά αποφάσισε
κατά της αποδοχής της Τροποποίησης Νο7 της Σύµβασης και υπέρ της συγκρότησης
νέας Επιτροπής για να διαπραγµατευτεί µε τα Ε.Ν.Α.Ε.

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής η ∆.ΕΞ. επανέρχεται µε νέα επιστολή προς
τη Γ∆ΑΕΕ στις 18.7.2007 µε την οποία εκθέτει για µία ακόµα φορά ότι οι πρόσθετες

επισκευές του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ είναι αναγκαίες και ότι η εµµονή στη µη έγκρισή τους

έχει καθυστερήσει την παράδοσή του κατά 18 µήνες. Υπενθυµίζει επίσης ότι ο χρόνος
αποπεράτωσης του Προγράµµατος ΕΜΖ όλων των Υ/Β συνέπιπτε µε το Νοέµβρη του

2012 όταν το τελευταίο Υ/Β θα συµπλήρωνε 33 χρόνια ζωής και θα περιοριζόταν
έκτοτε η επιχειρησιακή του εκµετάλλευση, ακόµα και αν είχε εκσυγχρονισθεί. Η προοπτική αυτή καθιστούσε επιτακτική τη λήψη αποφάσεων για την πορεία του προγράµµατος εκσυγχρονισµού δεδοµένου ότι ο κατάπλους του σκάφους ΠΟΝΤΟΣ έπρεπε
εκ νέου να αναβληθεί µέχρι να παραληφθεί το ΩΚΕΑΝΟΣ. Επειδή η προοπτική της
επιχειρησιακής ακύρωσης του προγράµµατος διαφαινόταν πλέον καθαρά στον ορίζοντα, η ∆.ΕΞ. ζήτησε δια της ίδιας επιστολής την άµεση έγκριση των προσθέτων εργα-

σιών, την αναβολή του κατάπλου του σκάφους ΠΟΝΤΟΣ προς επισκευή και την
επίσπευση των διαδικασιών τροποποίησης της Σύµβασης 021Β/02. Κατά τις εργασίες
της παρούσας Επιτροπής όµως δεν προσκοµίστηκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τελικά εγκρίθηκαν αυτές οι επισκευές ή ότι τροποποιήθηκε η 021Β/02 Σύµβαση.
Εν µέσω όλων αυτών των άκαρπων διαπραγµατεύσεων για τις πρόσθετες εργασίες
στο Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ και των λοιπών θεµάτων στις 2.6.2008 εµφανίζεται µια νέα σηµαντική εξέλιξη στην υλοποίηση της Σύµβασης 021Β/02. Με το υπ’ αριθµ.
Φ.604.2/13458/Σ.2511/2.6.2008 έγγραφο της Γ∆ΑΕΕ συγκροτείται νέα επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων για την τροποποίηση Νο7 της Σύµβασης 021Β/02. Έργο αυτής ήταν
να κατατεθεί στον Ανάδοχο πρόταση για τη µη συνέχιση του ΕΜΖ και της γενικής επισκευής των Υ/Β 2 και 3 και να κατασκευαστούν αντί αυτών δύο καινούρια Υ/Β τ. 209
µε αναερόβια πρόωση χωρίς όµως αύξηση του συµβατικού τιµήµατος. Παράλληλα θα
συνεχίζονταν κανονικά οι εργασίες ΕΜΣ και επισκευής του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ. Τόσο ο
Πρόεδρος της Επιτροπής όσο και η ∆.ΕΞ. του ΓΕΝ στις 2 και 4.6.2008 αντίστοιχα θεώρησαν ότι η λύση αυτή ικανοποιούσε αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού.
Βάσει αυτής της νέας πρότασης ξεκινάει από τον Ιούνιο του 2008 νέα σειρά διαπραγµατεύσεων µε τους αναδόχους για την υλοποίηση αυτής και την αντίστοιχη τροποποίηση της Σύµβασης. Στις 31 Ιουλίου 2008 οι συνοµιλίες έχουν ωριµάσει και ο
Κύριος Ανάδοχος είναι πρόθυµος να συµβάλει στη διαµόρφωση του νέου συµβατικού
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πλαισίου. Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 604.2/17620 από 31.7.2008 έγγραφό της Γ∆ΑΕΕ
προς τη ∆.ΕΞ. και προς έξι ακόµα υπηρεσίες ως προϋπόθεση για την οριστική συµ-

φωνία από την πλευρά των αναδόχων τίθεται η καταβολή των έως τότε εκδοθέντων τιµολογίων ύψους 108.000.000 € έως τις 20.9.2008 και 52.000.000 € εντός του 2009.

Συµµορφούµενη µε αυτήν την προϋπόθεση η ελληνική πλευρά κινεί όλες τις απαι-

τούµενες διαδικασίες για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων. Με νέο έγγραφο της η

∆.ΕΞ. του ΓΕΝ ενηµερώνει στις 5 Μαρτίου τη Γ∆ΑΕΕ ότι έχουν αναληφθεί ενέργειες
για άµεση έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύψους 105.000.000 € ενώ τα υπόλοιπα
55.000.000 € θα διατεθούν εντός του 2009 από τη Γ∆ΟΣΥ. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε
να ολοκληρωθούν και οι ενέργειες από πλευράς Γ∆ΑΕΕ για την υπογραφή της αντί-

στοιχης τροποποίησης της 021Β/02 Σύµβασης που θα συνόδευε την πληρωµή. Με νέο
έγγραφό της όµως στις 3 Απριλίου 2009 η Γ∆ΑΕΕ ενηµερώνει τη ∆.ΕΞ. ότι πρέπει να

αναβάλει την πληρωµή των 105.000.000 € διότι παρόλο που η συµφωνία για την Νο7
τροποποίηση ήταν ένα βήµα πριν την υλοποίησή της, ο Κύριος Ανάδοχος υπαναχώρησε
των αρχικών θέσεων του και έθεσε επί τάπητος θέµατα, που είχαν στο παρελθόν αντιµετωπιστεί.
Οι διαρκώς συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις τελικά καρποφόρησαν περί τα τέλη
Μαΐου του 2009. Στις 27 Μαΐου 2009 συγκεκριµένα η Γ∆ΑΕΕ αποστέλλει στη
ΓΕΝ/∆ΕΞ το υπ’ αριθµ. 604.2/59886 έγγραφο µε το οποίο της γνωρίζει ότι σύµφωνα

µε το πρακτικό υπ’ αριθµ. 18 των διαπραγµατεύσεων: «Οι Ανάδοχοι δηλώνουν στην
Επιτροπή ότι δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί η καταβολή των 108 εκ. € που για αυτούς
αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή του αντικειµένου της Σύµβασης ως προς τα Υ/Β
2 και 3 και παρέπεµψαν στα πρακτικά των συναντήσεων 8, 10, 11, 12 και 16. Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσό δεν καταβληθεί άµεσα δεν αποδέχονται την παρούσα
Τροποποίηση. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας». Πράγµατι κατόπιν της τελευταίας
αυτής εντολής η αρµόδια Υπηρεσία κατάβαλε στον Ανάδοχο το ποσό των 105.000.000
€ τον Ιούνιο του 2009. Παρόλο όµως που είχε συµφωνηθεί από όλα τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ότι η πληρωµή θα λάµβανε χώρα µε αντίστοιχη και ταυτόχρονη τροποποίηση της Σύµβασης, αυτή τελικά ουδέποτε υπεγράφη.
Εν τέλει και η υπ’ αριθµ. 021Β/02 Κύρια Σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία από την
πλευρά των Αναδόχων στις 21.9.2009 παρά το γεγονός ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή είχε
καταβληθεί στους αναδόχους το ποσό των 637.782.157,06 € ήτοι ποσοστό 77% του
Συµβατικού τιµήµατος των 821.792.170 € για τον ΕΜΖ και τη γενική επισκευή των 3
Υ/Β τ. 209.
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Γ.6) Οι εκτιµήσεις της Επιτροπής µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν κατά τις εργασίες της σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης 021B/02:
Από το ιστορικό υλοποίησης της Σύµβασης 021Β/02 που συνοπτικά εξετέθη προκύπτει
ότι τα κύρια σηµεία που προκάλεσαν όλη την ανώµαλη εξέλιξη και την καθυστέρηση

στην ολοκλήρωσή του έργου, είναι οι προταθείσες εκ της ΓΕΝ/∆ΕΞ πρόσθετες εργασίες του Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, που δεν διενεργήθηκαν ποτέ και η καταβολή του ποσού των
105.000.000 € στους αναδόχους χωρίς να τροποποιηθεί η Σύµβαση και χωρίς να αναλάβουν οι τελευταίοι την υποχρέωση ναυπήγησης των νέων Υ/Β 209 µε AIP.
I. Το πρώτο εκ των ανωτέρω προβληµάτων εδράζεται αφενός στο περιεχόµενο της
Σύµβασης 021Β/02 και αφετέρου στην διαρκή αδράνεια της ελληνικής πλευράς να

αναλάβει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία κατά την εκτέλεσή της, όπως ακριβώς συνέβη και µε το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. Όπως εξετέθη στο οικείο σηµείο του παρόντος,

στο «Προοίµιο» της Σύµβασης αναφέρεται ότι ο Κύριος Ανάδοχος και ο Κύριος Υπο-

κατασκευαστής είχαν την πρόθεση να συνάψουν και να υπογράψουν κατά την κρίση
τους µία Σύµβαση (εφεξής Σύµβαση Α), η οποία θα προδιέγραφε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον εκσυγχρονισµό και την γενική επισκευή των Υ/Β. Η Σύµβαση Α που
θα εξατοµίκευε αυτές τις υποχρεώσεις των αναδόχων θα επισυναπτόταν αργότερα στην
021Β/02 ως Παράρτηµα, αλλά χωρίς να αποτελεί ολοκληρωµένο και αναπόσπαστο
µέρος αυτής κατά το άρθρο 1 της Σύµβασης που παραθέτει τους ορισµούς.

Η όψιµη καταγραφή αυτών των υποχρεώσεων αν και αναγκαία ως ένα βαθµό δεδοµένου ότι προκειµένου να εντοπιστεί το σύνολο των προς επισκευή προβληµάτων θα
έπρεπε πρώτα να επιθεωρηθούν τα Υ/Β, προκάλεσε τη διάσταση των υπηρεσιών της

ελληνικής πλευράς µε σηµαντική καθυστέρηση του έργου. Υπενθυµίζουµε ότι στις 27
Ιουλίου 2006 παραδόθηκε από τη ΓΕΝ/∆ΕΞ στη Γ∆ΑΕΕ το σχετικό από 26.7.2006
πρακτικό διαπραγµατεύσεων της Επιτροπής και τα δύο σχέδια τροποποίησης της Σύµβασης, που αναφέρονταν στις 39 επιπρόσθετες εργασίες, των οποίων η διενέργεια κρινόταν απαραίτητη. Σύµφωνα δε µε το από 16.12.2006 έγγραφο της Γ∆ΑΕΕ τα Ε.Ν.
Α.Ε. ζητούσαν επικύρωση της τροποποίησής της µέχρι το Σεπτέµβριο του 2006 µε παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης του ΩΚΕΑΝΟΣ κατά 21 µήνες. Το κόστος
της τροποποίησης Νο7 θα ανερχόταν σε 9.999.845 € και θα αφορούσε τις 39 πρόσθετες εργασίες και τις πρόσθετες υπηρεσίες και τα έξοδα που συνδέονταν µε το όλο διάστηµα παράτασης της παράδοσης του ΩΚΕΑΝΟΣ κατά 21 µήνες.
Ωστόσο η Γ∆ΑΕΕ απέρριψε διαδοχικώς µέχρι και την καταγγελία της Σύµβασης
στις 21.9.2009 όλες τις υποβληθείσες εισηγήσεις για επιπρόσθετες εργασίες στο Υ/Β
ΩΚΕΑΝΟΣ µε αποτέλεσµα η παράδοσή του να προσδιορίζεται πλέον για τις 27 Μαΐου
2012. Αυτό το επαναλαµβανόµενο αδιέξοδο οφείλεται κατ’ αρχάς στην ατελή περιγραφή των υποχρεώσεων των αναδόχων στη Σύµβαση, όπως εξετέθη ανωτέρω. Το επιχείρηµα ότι καµία Σύµβαση εκσυγχρονισµού και επισκευών δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί πριν την εκ των υστέρων επιθεώρηση του αντικειµένου της επισκευής δεν
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κρίνεται πειστικό. Αν αυτό αποτελούσε προϋπόθεση, θα έπρεπε η Σύµβαση να υπο-

γραφόταν µετά την επιθεώρηση ή το συνολικό έργο να χωριζόταν σε στάδια, το πρώτο

από τα οποία θα ολοκληρωνόταν µε την επιθεώρηση του Υποβρυχίου. Θα µπορούσαν

επίσης να συναφθούν και ξεχωριστές διαδοχικές συµβάσεις ανάλογα µε την πορεία
της υλοποίησης αντί να προτιµηθεί ο κατακερµατισµός µίας σε πολλά στάδια.

Αν αυτή η λύση δεν ήταν ενδεδειγµένη από τεχνικής άποψης, θα έπρεπε να υπάρ-

χει εξαρχής η δυνατότητα να αναστέλλονται οι πληρωµές για όσο καιρό δεν κατέλη-

γαν τα συµβαλλόµενα µέρη σε συµφωνία µε ορισµό έστω κάποιων απώτατων χρονικών
ορίων, µετά την παρέλευση των οποίων θα αναγνωρίζονταν πια συγκεκριµένα δικαιώµατα στους συµβαλλόµενους. Αντί αυτών στην εξεταζόµενη Σύµβαση παρατηρήθηκε
η πρακτική να έχει καταβληθεί το 77% του συνόλου των πληρωµών και το έργο να
παραµένει απολύτως στάσιµο από την απαρχή του, το Νοέµβριο του 2004. Σε κάθε

περίπτωση, αν καµία από αυτές ή όποιες άλλες προτάσεις δε γίνονταν τελικά αποδεκτές από τα µέρη ή δεν ήταν τεχνικά εφαρµόσιµες, θα έπρεπε οι αρµόδιες υπηρεσίες
του Ελληνικού Κράτους να µεριµνήσουν για την διασφάλιση των συµφερόντων του
∆ηµοσίου έχοντας ήδη καταβάλει το 77% της εργολαβικής αµοιβής χωρίς να έχουν
λάβει την αντίστοιχη αντιπαροχή. Η διαπραγµάτευση για την ναυπήγηση νέων υποβρυχίων αντί του εκσυγχρονισµού, που τελικά δεν καρποφόρησε, δεν αποτελεί λόγο για
την παράλειψη άσκησης συµβατικών δικαιωµάτων, παράλειψη η οποία διευκόλυνε την

καταγγελία της συµβάσεως την 21-9-2009.
II. Η έτερη από τις δύο βάσεις επί των οποίων εδράζεται η καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση του έργου αφορά στη διαρκή αδράνεια της ελληνικής πλευράς να αναλάβει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την έγκριση των πρόσθετων εργασιών του
Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της παρούσας Επιτροπής η ελληνική πλευρά µέχρι την 21η.9.2009 και την καταγγελία από την πλευρά
των Αναδόχων είχε καταβάλει σε αυτούς το ποσό των 637.782.157,06 € ήτοι ποσοστό
77% του Συµβατικού τιµήµατος των 821.792.170 € για τον ΕΜΖ και τη γενική επισκευή των 3 Υ/Β τ. 209. Λαµβανοµένου υπόψη του ύψους αυτού του ποσού εγείρονται
κρίσιµα ερωτήµατα για το λόγο που η Γ∆ΑΕΕ διαρκώς και επιµόνως αρνούταν για 4
περίπου έτη να συµφωνήσει µε τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. επί των 39 πρόσθετων εργασιών, που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από τη ΓΕΝ/∆ΕΞ για την ασφάλεια και
λειτουργία του σκάφους, τη στιγµή που αυτές είχαν εκτιµηθεί από τον Ανάδοχο στο
ποσό των 9.999.845 € µόνο.
Το ποσό αυτό, αν και σηµαντικό, δεν αποτελεί παρά µόνο ποσοστό 1,5% αυτού
που είχε ήδη µε προθυµία και σπουδή καταβληθεί στους Αναδόχους και αν είχε εγκαίρως καταβληθεί θα είχε υπογραφεί η αρχική τροποποίηση Νο7 (σύµφωνα µε το από
27.7.2006 έγγραφο της Επιτροπής διαπραγµάτευσης της Τροποποίησης Νο7, το σχέδιο της τροποποίησης Νο7 είχε από τότε παραδοθεί στη Γ∆ΑΕΕ), θα είχαν περιοριστεί
σηµαντικά οι καθυστερήσεις παράδοσης των Υ/Β και θα είχε πιθανόν ολοκληρωθεί η
επισκευή και ο εκσυγχρονισµός του σκάφους. Κατά τις εργασίες της παρούσας Επι-
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τροπής δεν διατυπώθηκε καµία πειστική εξήγηση για την πολυετή άρνηση έγκρισης

των 39 πρόσθετων εργασιών, οι οποίες είχαν κριθεί απολύτως αναγκαίες από τις αρ-

µόδιες ελληνικές τεχνικές υπηρεσίες για την προσήκουσα ολοκλήρωση του Προγράµµατος.

Σε απάντηση όλων αυτών η Γ∆ΑΕΕ, όπως από το ιστορικό των συµβατικών γε-

γονότων προέκυψε, περιορίστηκε αποκλειστικά στην αρµοδιότητά της να συγκροτεί
Επιτροπές ∆ιαπραγµάτευσης αντί να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη από τις αρµοδιότητές

της προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
III. Ζήτηµα επίσης προκύπτει και από την επέλευση των συνεπειών του άρθρου

33 στη διάρκεια εξέλιξης του έργου. Στο άρθρο 33 της Σύµβασης προβλεπόταν η

άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης για τον εκσυγχρονισµό και την επισκευή ενός
ακόµα (4ου) Υ/Β τύπου 209. Στην 4η παράγραφο όµως ορίζεται ότι αν δεν ασκηθεί αυτό
το δικαίωµα εντός 6 µηνών από την ενεργοποίηση της Σύµβασης η Βασική συµβατική
τιµή θα αυξάνεται κατά 24.725.130 € και η συµβατική τιµή για την επισκευή του πρώτου Υ/Β κατά 12.996.000 €. Το πρώτο νοµικά σηµαντικό γεγονός που έλαβε χώρα µετά

την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης ήταν η απόφαση 35/14.10.2002 του Ανώτατου
Ναυτικού Συµβουλίου µε την οποία απορρίφθηκε η άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης (option) για τον εκσυγχρονισµό ενός επιπλέον Υ/Β τύπου ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ. Η µη
άσκηση αυτού του δικαιώµατος όµως είχε ως συνέπεια την επαύξηση του συµβατικού
τιµήµατος κατά τα χρηµατικά ποσά που προβλέπονταν από το άρθρο 33 παρ. 4 εν είδη
ποινικής ρήτρας. Έτσι κλήθηκε το Ελληνικό ∆ηµόσιο να καταβάλει για το λόγο αυτό

συνολικό ποσό ύψους 37.721.130 €, µέρος τουλάχιστον του οποίου καταβλήθηκε.
Παρόλη τη διάχυτη αδράνεια στις τάξεις της Γ∆ΑΕΕ στις 18 Ιουλίου 2007 το γραφείο νοµικής υποστήριξης αυτής εγγράφως διατυπώνει ένα «Σχόλιο» για την εξέλιξη
της υλοποίησης της 021Β/02 Σύµβασης. Σε αυτό υπογραµµίζεται επί λέξει: «το πρωτοφανές νοµικό γεγονός που αντίκειται ευθέως τόσο στο Π.∆. 284/1989 όσο και στον
ΑΚ να έχει κατακυρωθεί και συµφωνηθεί άσκηση δικαιώµατος υπό την αίρεση επιβολής χρηµατικής ρήτρας ύψους 36.000.000 € µέρος της οποίας είχε ήδη καταβληθεί
(άρθρο 33 της Σύµβασης) ...το πρωτόγνωρο γεγονός να αυξάνεται η τιµή του Υ/Β του
option ενώ αυτό δεν ασκήθηκε και να καλείται η Υπηρεσία να καταβάλει χρήµατα για
υλικά που αφορούν το 4ο Υ/Β το οποίο τελικά δεν εκσυγχρονίστηκε. Κατά συνέπεια τί-

θεται στην κρίση της Ιεραρχίας εξέταση... του όλου περιβάλλοντος υπό το οποίο κατακυρώθηκε και συνήφθη η Σύµβαση και οι τροποποιήσεις της. Επίσης τίθεται στην
κρίση της Υπηρεσίας να εξεταστεί η περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης (άρθρο
27 παρ. 2) δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος απεδείχθη αναξιόπιστος, αφού επί πενταετία ένα
ακόµα Υ/Β παραµένει ανενεργό, αν και έχουν καταβληθεί τα 2/3 των χρηµάτων της
όλης Σύµβασης».
Πλην της άποψης περί δικαιώµατος καταγγελίας για αυτή τη σύµβαση, το οποίο
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η άποψη αυτή του νοµικού συµβούλου θέτει τη Γ∆ΑΕΕ
προ των ευθυνών της, αφού όχι µόνο γνώριζε την καταβολή µέρους της επαύξησης
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του τιµήµατος εν είδη ποινής, αλλά είχε ενηµερωθεί από την αρµόδια υπηρεσία ότι
αυτή αντίκειτο στη Σύµβαση και το Π.∆. 284/1989. Παρόλα αυτά ακολούθησε για µία
ακόµα φορά την οδό της πλήρους απραξίας.

IV. Η πληρωµή των 105.000.000 € προς τους αναδόχους τον Ιούνιο του 2009 χωρίς

να τροποποιηθεί ταυτόχρονα η Σύµβαση 021Β/02, όπως προεκτέθηκε, αποτελεί τουλάχιστον προχειρότητα και αµέλεια ως προς την διασφάλιση των συµφερόντων του

∆ηµοσίου, εφ όσον µέχρι στιγµής η Επιτροπή δεν έχει στην διάθεσή της κανένα στοιχείο που να οδηγεί σε σκέψεις για επιλήψιµη συµπεριφορά. Η παράλειψη αυτή δεν δικαιολογείται καθόλου από την πορεία των διαπραγµατεύσεων που επί δύο συνεχόµενα
έτη διεξάγονταν για την τροποποίηση Νο7 της Σύµβασης 021Β/02, ώστε να αποκτη-

θούν δύο νέα Υ/Β τ. 209 AIP αντί να εκσυγχρονιστούν τα παλιά Υ/Β 209 2 και 3. Από
την ανταλλαγείσα υπηρεσιακή αλληλογραφία αποδεικνύεται ότι όλα τα συµβαλλόµενα
µέρη είχαν καταλήξει στην υπογραφή της νέας συµφωνίας υπό τον όρο καταβολής
αυτού του ποσού. Την πρωτοβουλία άλλωστε για την ναυπήγηση των νέων Υ/Β είχε
αναλάβει η ίδια η Γ∆ΑΕΕ και είχε συγκροτήσει για το λόγο αυτό Επιτροπή δυνάµει του
υπ’ αριθµ. Φ.604.2/13458/Σ.2511/2.6.2008 εγγράφου της, έργο της οποίας ήταν η υποβολή αυτής της πρότασης στον Ανάδοχο και η σύνταξη σχετικού σχεδίου για την τροποποίηση Νο7 της Σύµβασης 021Β/02. Η διεκδίκηση της πατρότητας της ιδέας από την
γερµανική πλευρά δεν µεταβάλει την ουσία του θέµατος.

Στην πορεία των διαπραγµατεύσεων όµως φαίνεται ότι δεν υποστηρίζεται πλέον
µε συνέπεια η πρόταση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι από την διενεργούµενη από την τακτική δικαιοσύνη έρευνα
για τα µη πολιτικά πρόσωπα, θα εξακριβωθεί αν η πράξη της καταβολής αυτής των
105.000.000 ευρώ, σε συνδυασµό µε την παράλειψη υπογραφής της τροποποίησης της
Σύµβασης ήταν προϊόν επιλήψιµης αµέλειας ή αποτέλεσµα αποδοχής παρανόµων πληρωµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆´
Αναφορά στο περιεχόµενο και τα ζητήµατα που ανέκυψαν σχετικά µε
τις υπ’ αριθµ. 8/2000 και 13/2008 Συµβάσεις Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 284/1989, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: Κάθε υποψήφιος προµηθευτής αµυντικού υλικού για τις Ένο-

πλες ∆υνάµεις (Ε∆) υποχρεούται, µε βάση το ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα περί
Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων (ΑΩ), να συµπεριλάβει στο πακέτο των προσφορών
του και προσφορά Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων (ΑΩ). Σε εκτέλεση των παραπάνω
διατάξεων και των σχετικών οδηγιών του ΥΕΘΑ, καταρτίστηκαν, οι απορρέουσες από
τις κύριες συµβάσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, συµβάσεις Α/Ω.
∆.1) Η Σύµβαση Α/Ω υπ’ αριθµ. 08/2000
Η ΣΑΩ 08/2000 απορρέουσα από τη σύµβαση κύριας Προµήθειας 12β/2000 «Κατασκευή 3 Νέων Υποβρυχίων τ.214 και 1 OPTION» για το Π.Ν. υπεγράφη την
14.2.2000 µεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ – Γ∆ΑΕΕ (Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων), νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον
Γενικό ∆ιευθυντή της, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΠΩΚΟ και των FERROSTAAL AG και
HAWALDRSWERDE – DEUTSCHE WERFT AG (HDW), νοµίµως εκπροσωπούµενες από τους κ.κ. HANS-DIETER MUHLENBECK, ∆ρ. STEPHAN GEHLHOFF, MR.
WALTER FREITAG και KNUT VON DETTEN.
Η Επιτροπή δεν µπορεί να µην παρατηρήσει ότι ενώ η Κύρια Σύµβαση, που έγινε
κατ’ επίκληση των διατάξεων του Π.∆Σ. 249/1989, καταρτίστηκε απευθείας µεταξύ
των ΕΝΑΕ και της Γ∆ΑΕΕ όπου τα ΕΝΑΕ έχουν την ιδιότητα του προµηθευτή αµυντικού υλικού, η σύµβαση Α/Ω καταρτίστηκε µεταξύ της Γ∆ΑΕ και της γερµανικής
κοινοπραξίας – Κύριου Υποκατασκευαστή.
Η αµετάκλητη υποχρέωση της εταιρείας σε παροχή προγραµµάτων Α/Ω είναι ίση
µε το 113% του συναλλαγµατικού µέρους της ΣΚΠ και η συνολική πιστωτική αξία
των παρεχόµενων προγραµµάτων ΑΩ ανερχόταν αρχικά στο ποσό των 1.356.635.984
ευρώ. Η αρχική χρονική διάρκεια της εν λόγω σύµβασης ήταν 10 έτη και 6 µήνες από
την ηµεροµηνία ενεργοποίησής της, ήτοι ηµεροµηνία λήξεως η 30.9.2010.
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Επακολούθησαν 5 διαδοχικές τροποποιήσεις της σύµβασης, οι οποίες υπογράφο-

νται από τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε, κ. Σπυρίδωνα Τραυλό, και από τους
Γερµανούς εκπροσώπους της εταιρείας FS/HDW.

Με την τροποποίηση Νο2 που υπεγράφη στις 31.5.2002, αυξήθηκε η χρονική

διάρκεια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Α/Ω από 10,5 σε 11,5 έτη, ήτοι ηµεροµηνία λήξεως η 30.9.2011, ενώ αναφορικά µε τα προγράµµατα από κοινού κατα-

σκευής Υ/Β (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1), αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός της διάρκειας
της Σύµβασης Κύριας Προµήθειας (ΣΚΠ).
Με την τροποποίηση Νο5, η οποία υπεγράφη στις 28.8.2003: Συντάχθηκε κατά-

λογος που αντιστοιχεί στο πρώτο πρόγραµµα που είναι πρόγραµµα από κοινού κατασκευής, δηλαδή το υποκατασκευστικό έργο, που ανέλαβαν οι ελληνικές εταιρείες στα
θέµατα της ναυπήγησης των υποβρυχίων. Εκεί λοιπόν, έχουµε και την ουσιαστική απο-

τύπωση για το ποιος έπρεπε να κάνει τι. Οριστικοποιείται επίσης η συνολική ονοµαστική αξία των παρεχόµενων προγραµµάτων σε 282.156.641€ και η συνολική
πιστωτική αξία σε 1.540.164.396 €.
Η εν λόγω σύµβαση ορίζει τις υποχρεώσεις παροχής ΑΩ του Προµηθευτή (HDW),

τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση, αποδοχή και πίστωση των Προγραµµάτων Α/Ω. Καθορίζονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες θα ανέρχονται στο 10%
του µέρους της υποχρέωσης που παραµένει ανεκπλήρωτο, η δέσµευση του Προµη-

θευτή για κατάθεση Τραπεζικής εγγυητικής Επιστολής, καθώς και η εγγύηση καλής
εκτέλεσης που θα ισχύει σε περίπτωση αδυναµίας του Προµηθευτή να εκτελέσει εν
µέρει ή εν όλω τις υποχρεώσεις του.
Η Αρχική ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ήταν η 30ή Σεπτεµβρίου 2010 και κατόπιν τροποποιήσεων ορίστηκε να είναι η 30ή Σεπτεµβρίου 2011.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δηλ. την 30η Σεπτεµβρίου 2011, όσα προγράµµατα τελούν ανολοκλήρωτα εκτός αρχικού χρονοδιαγράµµατος, δεν µπορούν να
υλοποιηθούν.
Η µη εκτέλεση των προγραµµάτων για την Κατασκευή Σιδηροδροµικών Βαγονιών στη ΝΒΕΕ και για την Παροχή Πλοιαρίων RIB (MOTOMARINE) προκάλεσε
ζηµία σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για την αποτίµηση της οποίας η παρούσα
Επιτροπή δεν έχει αρµοδιότητα, πρέπει όµως να προσδιοριστεί από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
Τα ποσά που καλύπτονται µε εγγυητικές επιστολές, ποσά που ανέρχονται σύµφωνα µε την µαρτυρική κατάθεση στο 10% της πιστωτικής αξίας του ανεκτέλεστου µέρους του προγράµµατος είναι βέβαιο ότι πρέπει να καταπέσουν υπέρ του ∆ηµοσίου.
Τα προγράµµατα της υπόψη ΣΑΩ είναι τα ακόλουθα:
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Το πρόγραµµα Νο1 [Πρόγραµµα από κοινού κατασκευής Υ/Β (ΕΝΑΕ)] περιλαµβάνει 18 υποπρογράµµατα, µε διαφορετικές ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης ανά υποπρόγραµµα.
Στη Σύµβαση δεν υφίσταται πρόβλεψη για αποµείωση πιστωτικής αξίας προγράµµατος για καθυστέρηση στην υλοποίησή του.
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Το πρόγραµµα Νο1 αναλύεται ως εξής:
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∆.2. Η Σύµβαση Α/Ω υπ αριθµόν 13/2002
Η ΣΑ/Ω 13/2002 η οποία απορρέει από την Κύρια Σύµβαση 21Β/2002 «Εκσυγχρονισµός Μέσης Ζωής και Γενική Επισκευή Υποβρυχίων τ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» για το Π.Ν υπογράφτηκε στις 31 Μαΐου 2002 µεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ –

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ (ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε), νοµίµως εκπροσωπούµενο
από τον Γενικό ∆ιευθυντή της, κ. ΣΠΥΡΟ ΤΡΑΥΛΟ και των FERROSTAAL AG και
HAWALDRSWERDE – DEUTSCHE WERFTAG (HDW) (ως ο Προµηθευτής), νοµίµως εκπροσωπούµενες από τους κ.κ. D.BLANK, Avd SCHULENBURG, W.FREITAG
& CL.STEINKAMP. Η ίδια παρατήρηση για την συµβατική θέση των ΕΝΑΕ ισχύει και
στην περίπτωση αυτή.
Η ανέκκλητη υποχρέωση που αναλαµβάνει να υλοποιήσει η εταιρεία σε παροχή
προγραµµάτων Α/Ω είναι ίση µε το 113% του συναλλαγµατικού µέρους της ΣΚΠ και
η συνολική πιστωτική αξία των παρεχόµενων προγραµµάτων Α/Ω ανερχόταν (αρχικά)
στο ποσό των 562.740.002 €. Η αρχική χρονική διάρκεια της εν λόγω σύµβασης ήταν
12 έτη και 6 µήνες από την ηµεροµηνία ενεργοποίησής της, ήτοι ηµεροµηνία λήξεως
η 30/11/2014.
Στη ΣΑΩ επήλθε µια τροποποίηση η οποία υπογράφτηκε και ενεργοποιήθηκε την
9/2/2004 και αφορούσε στην ακύρωση προγραµµάτων ΑΩ, λόγω µη ενάσκησης της αρχικώς συµφωνηθείσας στην ΣΚΠ προαίρεσης (option) για τον εκσυγχρονισµό του 4ου
Υ/Β, µε συνέπεια τη µείωση της αξίας της ΣΚΠ. Με την εν λόγω τροποποίηση µειώθηκε η συνολική πιστωτική αξία της ΣΑΩ την οποία η ανάδοχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει, η οποία πλέον ανέρχεται σε 522.891.793, 60 € και η ονοµαστική αξία σε
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96.383.240 €, ενώ ο προµηθευτής δεσµεύτηκε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
µέσα σε χρονική περίοδο 10 ετών και 6 µηνών από την υπογραφή της ΣΑΩ, ήτοι µέχρι
την 30/11/2012, περίοδος η οποία καθορίζεται ως η διάρκεια των Α/Ω.

Από το 2003 µέχρι το 2008 και στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω ΣΑΩ εγκρί-

θηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 291.946.680€,ενώ το ποσοστό υλοποίησης αυτής

ανέρχεται στο 55,83% ως προς το σύνολο της πιστωτικής αξίας των παρεχόµενων ΑΩ,
το οποίο στην υπόψη ΣΑΩ ταυτίζεται µε τη συµβατικά αµετάκλητη υποχρέωση της

εταιρείας.
Με την τροποποίηση Νο2 της ΣΚΠ 21Β/2002 (∆εκέµβριος 2003), αυξήθηκε το συ-

ναλλαγµατικό µέρος της Κύριας Προµήθειας κατά 6.700.000€, λόγω ενάσκησης του
δικαιώµατος προαίρεσης για την προµήθεια “Buoyant Wire Antenna” και
“Intercommunication System” και ως εκ τούτου ήταν επιτακτική ανάγκη να τροπο-

ποιηθεί και η απορρέουσα ΣΑΩ (αύξηση πιστωτικής υποχρέωσης κατά 7.571.000=
113%*6.700.000€).
Η ανάδοχος εταιρεία (MAN FERROSTAAL–HDW)κατήγγειλε στις 21 Σεπτεµβρίου 2009 τις ΣΚΠ 012Β/2000 και 021Β/02. Από την πλευρά της η Γ∆ΑΕΕ, αρνήθηκε

την καταγγελία των εν λόγω ΣΚΠ, ενηµερώνοντάς τους ταυτόχρονα, ότι το Ελληνικό
∆ηµόσιο επιφυλάσσεται για την ανάληψη ενεργειών για την προάσπιση των συµφερόντων του, καθώς και κάθε νόµιµου δικαιώµατός του.

Οι διαπραγµατεύσεις για την τροποποίηση Νο2 της ΣΑΩ 13/2002 διεκόπησαν
χωρίς να υπάρξει συµφωνία µεταξύ των 2 πλευρών, καθόσον η εταιρεία παρέµενε στις
θέσεις της και σύνδεε τις υποχρεώσεις της για παροχή προγραµµάτων ΑΩ µε την εξέλιξη των ΣΚΠ που αφορούν στα Υ/Β (12Β/2000 - 21Β/2002) και από τις οποίες απορρέουν και ούτε κινήθηκε εµπράκτως προς την κατεύθυνση αυτή.
Η εν λόγω σύµβαση ορίζει τις υποχρεώσεις παροχής ΑΩ του Προµηθευτή (HDW),
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση, αποδοχή και πίστωση των Προγραµµάτων Α/Ω. Καθορίζονται οι ποινικές ρήτρες, η δέσµευση του Προµηθευτή για
κατάθεση Τραπεζικής εγγυητικής Επιστολής, καθώς και η εγγύηση καλής εκτέλεσης
που θα ισχύει σε περίπτωση αδυναµίας του Προµηθευτή να εκτελέσει εν µέρει ή εν
όλω τις υποχρεώσεις του.
Πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι την 29 Σεπτεµβρίου του 2010, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος υπ’ αριθµ. 3885, µε τίτλο «Κύρωση
των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων α.ε. {« και τα
προγράµµατα των Υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, ο οποίος περιλαµβάνει
«εκτελεστική συµφωνία» µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Εταιρείας ΕΝΑΕ,
της εταιρείας HDW, της εταιρείας Abu Dhabi MAR LLC και της εταιρείας
ThyssenKrupp Marine Systems ΑG. Στην εν λόγω εκτελεστική συµφωνία αναφέρονται – µεταξύ άλλων – το εξής: Της ως άνω δηµοσίευσης του Νόµου 3885 προηγήθηκε
η από 17 Σεπτεµβρίου 2010 σχετική Αιτιολογική Έκθεση επί του αντίστοιχου Σχεδίου
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Νόµου, σύµφωνα µε την οποία (παρ.22στ.) «Οι παλιές συµβάσεις Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων κλείνουν στο σηµείο στο οποίο βρίσκονται».

Εποµένως, κατά την χρονική στιγµή ψήφισης του ανωτέρω Νόµου η ΣΑΩ ήταν σε

ισχύ και η έρευνα της Επιτροπής για την εκτέλεση των συµβάσεων κατά το ερευνούµενο χρονικό διάστηµα δεν εµποδίζεται από την κατάργησή τους.

Από τα στοιχεία που απέστειλε στην Επιτροπή το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΑΕΕ και Γ∆ΕΑ, προ-

κύπτει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΑΩ08/2000, εγκρίθηκαν τµηµατικά αιτή-

µατα πίστωσης και εκδόθηκαν συνολικά 13 εγκρίσεις πίστωσης συνολικού ύψους 1.
207. 427. 326, 45 ευρώ, ενώ το ποσοστό υλοποίησης αυτής ανήλθε στο 78,40 % ως

προς το σύνολο των παρεχοµένων Α.Ω. Η πιστωτική αξία των προγραµµάτων ΑΩ που
δεν υλοποιήθηκαν, ήτοι ανεκτέλεστο υπόλοιπο, ανέρχεται σε 332.737.069,55 ευρώ ως
προς τη συνολική αξία των παρεχοµένων ΑΩ της Σύµβασης και καλύπτεται πλήρως

από τις Εγγυητικές Επιστολές, αξίας 15.167.291,96 ευρώ και 18.106.415 ευρώ, συνολικής αξίας 120.742.732,44 ευρώ. Οι εν λόγω Ε/Ε είχαν ισχύ έως την εκπλήρωση/τερµατισµό των υποχρεώσεων του προµηθευτή ή µέχρι 14.11.2010 και
14.11.2011 αντίστοιχα.
Σε συνολική πιστωτική αξία 522.891.794 των παρεχοµένων ΑΩ της ΣΑΩ 13/2002,
το ποσοστό υλοποίησης αυτής ανήλθε στο 55.83%, ως προς το σύνολο των παρεχοµένων Α.Ω, ήτοι 291.930.489 €

Η τελευταία πίστωση για την ΣΑΩ 08/2000, εκτελέστηκε την 15.2.2006.
Η τελευταία πίστωση για την ΣΑΩ 13/2002, εκτελέστηκε την 25.2.2008.
Στο µε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Επιτροπή µας 15/29.7.2011, ο κ. Γεωργιόπουλος της Γ∆ΑΕΕ επισηµαίνει ότι η Γ∆ΑΕΕ, όπου αναφέρει εγκριθείσες πιστώσεις µαζί µε το ποσοστό υλοποίησης (π.χ. 0%) εννοεί ότι: α) ή δεν κατέχει τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά προκειµένου να προβεί σε πίστωση, β) ή ότι έχει διακοπεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών από λόγους π.χ. καταγγελίας σύµβασης από τους αντισυµβαλλόµενους, ∆ιαιτησία κ.α.
Υφίσταται ωστόσο η περίπτωση ένα πρόγραµµα ΑΩ να έχει εκτελεστεί στην
πράξη, αλλά λόγω µη ύπαρξης όλων των προβλεπόµενων δικαιολογητικών πίστωσής
του ή λόγω ύπαρξης παρατηρήσεων επί του συµβατικού αντικειµένου (π.χ. κατά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του), η Υπηρεσία να µην δύναται να θεωρήσει ότι το
έργο έχει υλοποιηθεί και µπορεί να πιστωθεί, παρά το γεγονός ότι αυτό έχει εκτελεστεί.
Τονίζεται ότι το ποσοστό υλοποίησης έχει υπολογιστεί από το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΑΕΕ,
βάσει της πιστωτικής αξίας των ΑΩ, ενώ υποστηρίζεται από το Σ∆ΟΕ ότι θα έπρεπε
να υπολογιστεί βάσει της ονοµαστικής αξίας του κάθε έργου.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι Ονοµαστική Αξία είναι η πραγµατική
αξία των Α/Ω, των χρηµάτων δηλαδή που δαπανήθηκαν ή έπρεπε να δαπανηθούν, από
την ανάδοχο εταιρεία, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονοµίας και δια των οποίων επιδιώκεται ή µείωση µέρους ή του συνόλου του κόστους των αµυντικών υλικών, µε την
ανάληψη από την προµηθεύτρια εταιρεία της υποχρέωσης π.χ. για αγορά ελληνικών
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προϊόντων, άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα κ.α. Στο βαθµό που δεν υλοποιούνται τα

συµφωνηθέντα έργα Α/Ω, η χώρα µας ζηµιώνεται, διότι η εθνική οικονοµία αποστερείται άµεσα επενδύσεων, παραγωγής και θέσεων εργασίας, αλλά και έµµεσα φόρου
εισοδήµατος, Φ.Π.Α., εργοδοτικών εισφορών. Αντιθέτως, η Πιστωτική Αξία διαµορ-

φώνεται βάσει συντελεστών βαρύτητας των διαφόρων Α/Ω και χρησιµοποιείται απλά
για την παρακολούθηση και την πίστωση-κλείσιµο της εκάστοτε Σύµβασης Α/Ω, στο
βαθµό που αυτή υλοποιείται.

Στην Επιτροπή περιήλθαν επίσης τα πορίσµατα του ελέγχου που διενήργησε το
Σ.∆.Ο.Ε. σε σχέση µε την υλοποίηση των προγραµµάτων Α/Ω και των δύο συµβάσεων, το οποίο και υπέβαλε πορισµατική αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-

νών, στο πλαίσιο της διερεύνησης από την τακτική δικαιοσύνη κατηγοριών για ποινικά
κολάσιµες πράξεις µεγάλου αριθµού µη πολιτικών προσώπων που εµπλέκονται µε διά-

φορες ιδιότητες στις κύριες συµβάσεις και στις συµβάσεις Α/Ω.
Από την µε αριθµό πρωτοκόλλου ΕΜΠ1532/18-03-2011 αρχική Πορισµατική
Αναφορά του Σ∆ΟΕ και την εν συνεχεία µε αριθµό πρωτοκόλλου ΕΜΠ4989/27-072011 Συµπληρωµατική Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων Έρευνας της ίδιας Υπηρεσίας,
προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία ως προς την υλοποίηση των Α/Ω:

Ι) ΓΙΑ ΤΗ ΣΑ/Ω Ο8/2000
Επισηµαίνεται ότι το Σ∆ΟΕ δεν αναφέρεται σε όλα τα υποπρογράµµατα, της σύµβασης, προφανώς διότι ο έλεγχος δεν έχει ή δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί.
1. Έργα Α/Ω που ανέλαβε η ΕΛΦΟΝ ΕΠΕ
Υποπρογράµµατα 1Β1, 1Κ, 1L,1M του Προγράµµατος Νο1, συνολικής ονοµαστικής αξίας 2.625.975 ευρώ. Από αυτά φαίνεται να έχουν εκτελεστεί A/Ω συνολικής
ονοµαστικής αξίας: 328.633,31 ευρώ.
Η διαφορά η οποία προκύπτει από τις 2 ονοµαστικές αξίες ανέρχεται στο ποσό
των: 2. 297.341,69 ευρώ.
Κατά τον κ. Γεωργιόπουλο της Γ∆ΑΕΕ (έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Επιτροπή µας 15/29.7.2011) και τον πίνακα τη Σύµβασης για τα υποπρογράµµατα που έχουµε στα Αγγλικά, ( µάλλον πρόκειται για την Προσθήκη 1 της
Τροποποίησης 5), στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τα προγράµµατα αυτά έχουν γίνει από
άλλες εταιρείες.
2. Έργα Α/Ω που ανέλαβε η εταιρεία EMEK ΑΕ & ΕΜΕΚ ΑΤΕ
Υποπρόγραµµα 1Β2 του Νο 1 προγράµµατος – και το Νο2 πρόγραµµα
Από τα ανωτέρω προγράµµατα που φαίνεται να έχουν εκτελέσει οι εταιρείες ΕΜΕΚ
ΑΤΕ & ΕΜΕΚ ΑΕ, συνολικής ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 73.541.647 ευρώ, έχουν εκτελεστεί και τιµολογηθεί έργα συνολικής ονοµαστικής αξίας: 50.447.188 ευρώ.
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Η διαφορά η οποία προκύπτει από τις 2 ονοµαστικές αξίες ανέρχεται στο ποσό
των: 23.094.458,75 ευρώ.
3. Έργα Α/Ω που ανέλαβε η SSAAE (Υποπρογράµµατα 1Β3 και 1C προγράµµατος
Νο 1)
Τα 2 υπο-προγράµµατα του προγράµµατος Νο1, συνολικής ονοµαστικής αξίας
615.424 ευρώ, δεν µπορούν να συµπεριληφθούν σαν έργα που αφορούν Σύµβαση
Α/Ω.
Κατά τον κ. Γεωργιόπουλο και τον πίνακα τη Σύµβασης για τα υποπρογράµµατα που έχουµε στα Αγγλικά, το υποπρόγραµµα 1C έχει διαγραφεί.

4. Υποπρογράµµατα 1Q, 1Β1, 1Β2, 1Β3, 1Β4 του No1 προγράµµατος (από κοινού

κατασκευής Υ/Β (ΕΝΑΕ))
4α. Για το έργο 1Q µεταξύ ZEISS / SSA SA:
Τα έγγραφα του ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε αναφέρουν ονοµαστική αξία 2.484.280 ευρώ. Κα-

τόπιν διασταυρωτικού ελέγχου, προκύπτει έργο συνολικής αξίας 3.836.000 ευρώ.
Το έργο που εκτελέστηκε σαν Α/Ω, βάσει συµφωνίας µεταξύ της ελληνικής εταιρείας SSA SA και της γερµανικής εταιρείας ZEISS, είναι σαν ποσό µεγαλύτερο από

ότι αναφέρεται στα έγγραφα που προσκοµίστηκαν από το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε.
4β. Τα έργα 1Β1, 1Β2, 1Β3, 1Β4, µεταξύ των εταιρειών SSAΑΕ /HAGENUK συνολικής αξίας: 1.003.350 ευρώ, δεν µπορούν να συµπεριληφθούν σαν έργα που αφο-

ρούν Σύµβαση Α/Ω.

5. Έργα Α/Ω που ανέλαβε η εταιρεία SONAC
Το Υποπρόγραµµα 1F του Προγράµµατος Νο 1, ονοµαστικής αξίας 279.315
ευρώ, δεν ανταποκρίνεται σε έργο Α/Ω.
Κατά τον κ. Γεωργιόπουλο, βάσει της Προσθήκης 1 της Τροποποίησης 5, το εν λόγω
πρόγραµµα έχει διαγραφεί.
6. ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ που ανέλαβε η SIEMENS
AE / SIEMENS AG. Υποπρόγραµµα 1Ι του προγράµµατος Νο1, ονοµαστικής αξίας
2.700.000 ευρώ.
Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δήλωσαν προφορικά ότι έχουν εκτελέσει µόνον ένα
έργο, το οποίο είναι ένας (1) ηλεκτρικός πίνακας για το Υποβρύχιο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Αναµένεται η προσκόµιση των παραστατικών από
την εταιρεία.
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ 3 Υ/Β που ανέλαβε η εταιρεία ΜΕΤΚΑ, Υποπρόγραµµα 1D του Νο1 προγράµµατος, ονοµαστικής αξίας 18.762.046.
Έχει εκτελεστεί πρόγραµµα αξίας: 15.139.725 ευρώ
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Προκύπτει διαφορά: 18.762.046– 15.139.725 = 3.622.321 ευρώ, για έργα που
δεν εκτελέστηκαν.
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/C που ανέλαβε η NOSKE KAESER/
OCEAN KING LTD

Το υποπρόγραµµα 1G του προγράµµατος Νο1, ονοµαστικής αξίας 130.107
ευρώ, δεν ανταποκρίνεται σε προγράµµατα – έργα Α/Ω.
9. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΝΘΥΠ/ΚΟΥ ΘΟΛΟΥ από
STN ATLAS / INTRACOM
Το υποπρόγραµµα 1J του προγράµµατος Νο1, ονοµαστικής αξίας, 6.817.225

ευρώ, βάσει των διασταυρωτικών ελέγχων που διενήργησε η υπηρεσία του Σ∆ΟΕ στις
εταιρείες INTRACOM & STN-ATLAS, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εκτελέστηκε.

10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
10α. Τα Προγράµµατα Νο 3+Νο 7 της ΓΕΡΜΑΝΟΣ : (το Νο3-ονοµαστικής
αξίας 11.504.067 και το Νο7 – ονοµαστικής αξίας 5.112.919, µε σύνολο ονοµαστικής

αξίας: 16.616.986 ευρώ δεν έχουν εκτελεστεί.

10β. Για το πρόγραµµα Νο 5 ονοµαστικής αξίας 62.951.362 ευρώ,
Το πρόγραµµα κατά την υπογραφή της σύµβασης αναφέρεται στην κατασκευή
δύο πλοίων και συγκεκριµένα Fast-Ferries ονοµαστικής αξίας 59.309.858 ευρώ. Με
την ανωτέρω τροποποίηση πραγµατοποιείται αλλαγή του προγράµµατος και προµη-

θεύτρια εταιρεία είναι η επιχείρηση ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε., ενώ η ονοµαστική αξία του
προγράµµατος ανέρχεται στα: 62.951.362,20 ευρώ.
Το Σ∆ΟΕ θεωρεί ότι το πρόγραµµα αυτό δεν έπρεπε να συµπεριληφθεί σαν
έργο Α.Ω.
10γ. Η µοναδική Σύµβαση που έχει υπογράψει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ µε τη HDW είναι
η κατασκευή µπαταριών για τα Υποβρύχια, των οποίων η τιµολογηθείσα αξία ανέρχεται στα 16.251.670 ευρώ. Το Υποπρόγραµµα µε αρίθµηση 1Α του Νο1 Προγράµµατος έχει πράγµατι εκτελεσθεί.
Η διαφορά η οποία προκύπτει από τις ονοµαστικές αξίες και η οποία δεν
αφορά έργα ως Α/Ω, ανέρχεται στο ποσό των 79.568.348 ευρώ.
11. Α/Ω που ανέλαβε η εταιρεία MOTOMARINE
α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΌ GRP ΤΩΝ 3 Υ/Β από MOTOMARINE
(ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1E του Προγράµµατος Νο 1), ονοµαστικής αξίας 7.037.906
ευρώ.
∆εν προκύπτουν στοιχεία ότι εκτελέστηκε το έργο Α/Ω.
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β. Για το πρόγραµµα Νο9 - Η αρχική Σύµβαση Α/Ω 08/2000, προέβλεπε την κα-

τασκευή: 12 ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΒΑΚ αξίας: 2.040.000 ΕΥΡΩ, τροποποιείται χωρίς
να προσκοµιστούν ανάλογα στοιχεία που να αιτιολογούν την τροποποίηση και από δώ-

δεκα (12) ΣΚΑΦΗ, παραδίδονται µόνον έξι (6) µε το ίδιο τίµηµα.
γ. Για το πρόγραµµα Νο10 – που αφορά την κατασκευή 2 ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ

RIB αξίας: 1.600.000 ευρώ. Τα ανωτέρω σκάφη έχουν παραδοθεί στο Π.Ν., µε ηµεροµηνία 22/7/2003 σύµφωνα µε το πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παρα-

λαβής. Στο έγγραφό τους το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε, όµως, αναφέρει ότι το πρόγραµµα είναι
ανεκτέλεστο.
12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΝΑΕ)

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νο4, ονοµαστικής αξίας: 25.564.594 ευρώ, δεν εκτελέστηκε, διότι δεν τηρήθηκε καµία από τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και δεν προσκοµίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δικαιολογεί την εκτέλεσή του.
13. Το Νο6 πρόγραµµα - Κατασκευή σιδηροδροµικών βαγονιών, ονοµαστικής
αξίας, 40.918.689 ευρώ, δεν εκτελέστηκε.
14. Παροχή µηχανηµάτων στην ΠΥΡΚΑΛ

Το πρόγραµµα Νο 8, ονοµαστικής αξίας 1.500.000 ευρώ, έχει εκτελεσθεί.

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Α/Ω 13/2002, η οποία απορρέει από την κύρια σύµβαση
21Β/2002
Σύµφωνα µε τον τελικό πίνακα προγραµµάτων Α/Β της ΣΑΩ 13/2002, προβλέπονται
10 προγράµµατα συνολικής ονοµαστικής αξίας 96.383.240 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:
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Ως προς την υλοποίηση των Α/Ω της ΣΑΩ 13/2002, σηµειώνονται τα εξής:
1.Έργο Α/Ω µε Νο1 – RAYTHEON – NAVCOM

Το ανωτέρω έργο στην αρχική Σύµβαση Α/Ω 13/2002, είχε τελική ονοµαστική

αξία: 962.500 ευρώ.

Η ονοµαστική αξία µειώθηκε σε: 721.875 ευρώ, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιο-

λόγηση.

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πράγµατι, έχει υλοποιηθεί το έργο, διότι έχουν

αποσταλεί φωτοτυπίες φορολογικών παραστατικών (τιµολόγια πωλήσεων και πληρωµές).
Επισηµαίνεται ότι το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε, µε έγγραφό της στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και πληρωθεί, αναφέρονται στο συγκεκριµένο έργο
ότι : ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ.

2. Έργα Α/Ω µε Νο2 – ΜΕΤΚΑ
Κατόπιν των Τροποποιήσεων, η ονοµαστική αξία µειώθηκε σε : 1.977.426 ευρώ,
χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.
Από τα φορολογικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν, προκύπτει ότι για τη ΣΑΩ
13/02, έχει εκτελεστεί πρόγραµµα αξίας 1.660.875 ευρώ.
Άρα υπάρχει διαφορά: 1.977.426 – 1.660.875 = 316.551 ευρώ, για έργα που δεν
εκτελέστηκαν.

3. Έργα Α/Ω µε Νο3, Νο4 και Νο5 – AVITRONICS - SSA
Από τα στοιχεία που µας προσκοµίστηκαν, τα ανωτέρω προγράµµατα Νο3, Νο4,

Νο5, συνολικής ονοµαστικής αξίας: 2.717.408 ευρώ, δεν µπορούν να συµπεριληφθούν, σαν έργα που αφορούν Σύµβαση Α/Ω, διότι δεν υπάρχει ορισµένος τελικός ‘’αποδέκτης’’ (ελληνική εταιρεία ως προµηθευτής), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
των Κυρίων Συµβάσεων, των Συµβάσεων Α/Ω και το : «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ Α/Ω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ».
4. Έργο Α/Ω µε Νο6 – ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΝΑΕ
Το πρόγραµµα Νο 6, συνολικής ονοµαστικής αξίας: 30.980.000 ευρώ, δεν µπορεί
να συµπεριληφθεί σαν έργο που αφορά Σύµβαση Α/Ω.
5. Έργο Α/Ω µε Νο7 – ΠΥΡΚΑΛ
Το πρόγραµµα Νο7, ονοµαστικής αξίας 14.800.000 ευρώ, δεν έχει εκτελεσθεί.
6. Έργα Α/Ω µε Νο8 και Νο10 – ΓΕΡΜΑΝΟΣ
α) Για το πρόγραµµα µε Νο 8 - Η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξέδωσε 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ προς HDW, για έργο που αφορά: «PORTUGUESE NAVY (2+1)», συνολικής τιµολογηθείσας αξίας: 7.102.000 ευρώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Υπάρχει διαφορά της αξίας των τιµολογίων µε τη συνολική ονοµαστική αξία των:

28.532.712 - 7.102.000 (των 2 τιµολογίων) = 21.430.712 ευρώ, η οποία διαφορά δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιήθηκε και αποτελεί έργο Α/Ω.

β) Για το πρόγραµµα µε Νο10 - Έχουν εκδοθεί 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ για την πώληση

αντιστοίχων µπαταριών για τα Υ/Β τύπου 209, συνολικής αξίας: 9.459.750 ευρώ, που
συµφωνεί απόλυτα µε την αναφερόµενη ονοµαστικής αξία του προγράµµατος αυτού.

Πλην όµως, από τα στοιχεία του ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε αναφέρεται παραγωγή µπαταριών

για Υ/Β Νότιας Αφρικής και φαίνεται το έργο να έχει ολοκληρωθεί κατά 65,41%, ενώ
από τα στοιχεία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 100%.
7. Έργο Α/Ω µε Νο9 – QUALCO

Ονοµαστική Αξία : 879.640 ευρώ. Βάσει των φορολογικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν, το πρόγραµµα έχει υλοποιηθεί 100%.
8. Έργα Α/Ω-ΕΛΦΟΝ ΕΠΕ
Το εν λόγω πρόγραµµα Υποκατασκευαστικό έργο για την κατασκευή dip loop
cables, ονοµαστικής αξίας 254.152 ευρώ, δεν ανταποκρίνεται στα προγράµµατα Α/Ω.
9. Έργα Α/Ω µε Νο12 & Νο13– ANCO
Τα προγράµµατα µε Νο12 και Νο13 δεν µπορούν να ενταχθούν στα έργα της
Σύµβασης Α/Ω 13/02.

10. Έργο Α/Ω µε Νο14 – ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ονοµαστικής αξίας : 4.400.000 ευρώ
Για το ανωτέρω πρόγραµµα, επειδή αφορά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ακολουθείται ειδική διαδικασία εντάξεώς του στο Π.Ν., δηλαδή πρέπει να υπάρχει «Πρακτικό Περαιώσεως του έργου», «Πρακτικό Καλής Λειτουργίας» και «Πρακτικό
Παραλαβής», στοιχεία τα οποία δεν είχαν προσκοµιστεί, κατά τη σύνταξη της εκθέσεως.
Τα στοιχεία αυτά προσκοµίστηκαν στη συνέχεια και αποδείχθηκε πράγµατι η υλοποίηση του έργου.

∆.3) Εκτιµήσεις τις Επιτροπής ως προς τις συµβάσεις Α/Ω σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία και το περιεχόµενο των µαρτυρικών καταθέσεων.
Κατά την συνεδρίαση της 25-7-2011 εξετάστηκαν από την Επιτροπή τρείς µάρτυρεςυπάλληλοι του Σ∆ΟΕ, ήτοι ο κ. Κώστας Παπαγεωργίου, ο κ. Χαράλαµπος Αθανασόπουλος και η κα Παντελούσα Χελιώτου. Οι µάρτυρες εξέφρασαν ενιαία άποψη
και εµµένουν στην πρώτη κατάθεσή τους ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση µε το πόρισµα της 18ης Μαρτίου.
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Για τη ΣΑΩ 08/2000 για τα Υποβρύχια τύπου 214, η συνολική πιστωτική αξία

ανέρχεται σε 1.540.164.396 ευρώ και η ονοµαστική αξία είναι 282.156.641 ευρώ. Για
την ΣΑΩ 13/2002 η πιστωτική αξία της ανέρχεται στο ποσό 522.891.793,60 ευρώ. Η
ονοµαστική αξία είναι 96.383.240 ευρώ.

Το ποσοστό υλοποίησης των Α/Ω, βάσει της ονοµαστικής τους αξίας, και επί του

συνόλου της ονοµαστικής αξίας και των 2 ΣΑΩ ανέρχεται στο 45% περίπου.

Για την πρώτη ΣΑΩ 08/2000, το ανεκτέλεστο ανέχεται στα 192.307.457 ευρώ (68,

2%). Συν 3.000.000 ευρώ, βάσει στοιχείων που οι µάρτυρες είδαν ακριβώς πριν έρθουν στην Επιτροπή µας και δεν τα είχαν υπολογίσει. Σύνολο περίπου 195.000.000
ευρώ (περίπου 69%).

Για τη δεύτερη ΣΑΩ 13/2002, το ανεκτέλεστο ανέρχεται στα 68.753.779 ευρώ (71,
3%) περίπου
Η διαφορά που προκύπτει ως προς το ποσοστό υλοποίησης σε σχέση µε τη Γ∆ΑΕΕ
είναι ότι η Γ∆ΑΕΕ υπολογίζει το ποσοστό υλοποίησης µε βάση την πιστωτική αξία
και δίνει πολύ υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης 78,40 %, και 55,83% αντίστοιχα, ενώ
το Σ∆ΟΕ το υπολογίζει µε βάση την ονοµαστική αξία.

Όλα τα Α/Ω έπρεπε να υλοποιηθούν από τον προµηθευτή του έργου σύµφωνα µε
το Π.∆. οι δε συµβάσεις καταρτίστηκαν µε τον Κύριο υποκατασκευαστή έπρεπε επο-

µένως να πληρωθούν από την HDW- Ferrostaal. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στην περίπτωση που κάποια από τα έργα δεν πληρώθηκαν από τον υπόχρεο σύµφωνα µε το
νόµο αλλά από τρίτους, δεν εκπληρώνουν το στόχο των αντισταθµιστικών και έτσι δεν
γίνονται αποδεκτά ως τέτοια, για την απάντηση όµως στο ερώτηµα αυτό η Επιτροπή
δεν διαθέτει κανένα στοιχείο.
Πάντως, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, για να δικαιολογηθεί
ένα έργο ως Α/Ω, πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά µε βάση τα οποία
ελέγχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και πιστώνεται, δηλαδή τα τιµολόγια που εκδόθηκαν, οι πληρωµές µέσω τραπεζικών λογαριασµών (τα εξτρέ) οι επι µέρους συµβάσεις, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
∆.3.1) ΕΙ∆ΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Ω ΤΗΣ ΣΑΩ
08/2000
Οι µάρτυρες – Υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ κατέθεσαν τα ακόλουθα, βάσει των ερωτήσεων
που τους τέθηκαν:
Ο κ. Αθανασόπουλος µετέβη την εποµένη µέρα εκείνης που ήµαστε εδώ, στη Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών και συνάντησε το ∆ιευθυντή κύριο Γεωργιόπουλο, ο
οποίος τον παρέπεµψε σε έναν Πλωτάρχη, τον κύριο Αρβανιτάκη, µε τον οποίο συνεργάστηκε δύο µέρες, τσεκάροντας ένα προς ένα τα προγράµµατα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Η εκτέλεση των προγραµµάτων δεν άλλαξε. Η υλοποίηση ή η έκδοση φορολογι-

κών στοιχείων στα προγράµµατα ήταν η ίδια. ∆εν είχε γίνει κάτι διαφορετικό. Το µοναδικό πρόγραµµα που έχει τελειώσει πλήρως και έχει πιστωθεί από το ΓΕΣ είναι το
πρόγραµµα µιας εταιρείας QUALKO, ονοµαστικής αξίας 900.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τη γενικά εντύπωση που έχουν, αλλά και την προχθεσινή κατάθεση

από τη Γ∆ΕΕ του κ. Πετρόπουλου, το 2006 έγινε και η τελευταία αποδοχή πίστωσης
επί κυρίου Ζορµπά και από το 2006 και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα.

Πλην, όµως, είναι πιθανόν, για κάποιες συµβάσεις να υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά στη Γ∆ΑΕΕ και να µην πιστώθηκαν.
SIEMENS (Υποπρόγραµµα 1Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1)
Ήταν να κατασκευαστούν τρεις πίνακες για τα υποβρύχια 214, ονοµαστικής αξίας

2.700.000 ευρώ. Απ’ αυτά κατασκευάστηκε µόνος ένας πίνακας, που είναι µόνο γύρω
στα 900.000 ευρώ, έχει κοπεί τιµολόγιο και έχει εξοφληθεί από τη HDW.
Το Σ∆ΟΕ ζήτησε επιπλέον στοιχεία από τη SIEMENS, γιατί υπήρχαν και άλλες εκ-

κρεµότητες κ.λπ. και τους είπαν κάποιες πληροφορίες προφορικά, επειδή η εταιρεία
είχε αλλάξει εγκαταστάσεις, είχε µεταφέρει όλο το αρχείο στον Ασπρόπυργο και έπρεπε
να ψάξουν για να βρουν τα στοιχεία. ∆εν έχουν φέρει, όµως, στοιχεία, για να αποδείξουν ότι έχει γίνει κάτι άλλο, εκτός από το 1/3 του προγράµµατος αυτού, που είναι
ένας πίνακας για το πρώτο υποβρύχιο, το ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, το οποίο είχε πληρωθεί.
Μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας ΕΝΑΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4)

Προφορικά ο αρµόδιος αξιωµατικός είπε στον κ. Αθανασόπουλο ότι τα 25.000.000
ευρώ, που αφορούν σε µεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης προσωπικού, µπορεί να είναι οι άδειες κατασκευής των υποβρυχίων. ∆εν υπάρχει, όµως, έγγραφο που να αποδεικνύει ότι αυτό όντως είναι οι άδειες.
Η κ. Χελιώτου συµπλήρωσε ότι όταν είχαν πάει στα Ναυπηγεία για διασταυρωτικό
έλεγχο, τους έδωσαν µια κατάσταση µε υπαλλήλους των Ναυπηγείων που τους έστειλαν στο Κίελο για εκπαίδευση. Αυτά τα χρήµατα της διαµονής τους εκεί τα πλήρωσε
το ίδιο το Ναυπηγείο Ελευσίνας. Ήταν αξίας 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1, 3, 5 και 7
Στο πρόγραµµα Νο5, οι εξαγωγές λοιπών συσσωρευτών ονοµαστικής αξίας 62.951.362
ευρώ αντικατέστησαν την κατασκευή 2 fast ferries ονοµαστικής αξίας ύψους
59.309.858 ευρώ.
Το Πρόγραµµα Νο3 αφορά σε εξαγωγές συσσωρευτών Υ/Β από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ
11.504.067.
Τα τιµολόγια κόπηκαν από τρίτους, πελάτες της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και όχι από την HDW.
Για να είναι αντισταθµιστικά τα έργα ονοµαστικής αξίας 75.000.000 ευρώ, πρέπει να
πληρωθούν από τον Προµηθευτή.
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Ζήτησαν στοιχεία πιο συγκεκριµένα και εκεί. Τους έδωσαν δύο επιστολές του 2004.

Αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα αυτό, πληρώθηκαν οι µπαταρίες στο Γερµανό από
τις τρίτες χώρες και το πελατολόγιο δόθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ένα δε έγγραφο λέει : «Η HDW δεν αναλαµβάνει ούτε πληρώνει τίποτα σχετικά µε την

τεχνογνωσία και τη µεταφορά τεχνολογίας στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ.» Όλα αυτά είναι δαπά-

νες της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. ∆ηλαδή και το επιχείρηµα που τους είπαν στην αρχή, ότι η HDW
παρακολουθούσε και έδωσε τεχνογνωσία, δεν ισχύει κατά την άποψη του µάρτυρα,
σύµφωνα µε αυτά που λέει το έγγραφο.

Από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ υλοποιήθηκε σε ποσοστό 100% µόνο η κατασκευή µπατα-

ριών για 3 Υ/Β (υποπρόγραµµα 1Α του προγράµµατος 1), ονοµαστικής αξίας

13.634.451 ευρώ. Μία επειδή καταστράφηκε, έκαναν λάθος σύνδεση στο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και παρήγαγαν µια καινούργια, ο Γερµανός τους χρέωσε 3.600.000 ευρώ.
Ο κ. Αθανασόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι κάποια από τα προγράµµατα αντισταθµιστικών ήταν προγράµµατα µαϊµού. Έγιναν µόνο στα χαρτιά, ως προς τα παραστατικά. ∆ιότι όπως υπάρχει και µέσα στη δικογραφία, στις µπαταρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο
αρχικός πίνακας του προγράµµατος έγινε το 1996. Εκτυπώνεται από το κοµπιούτερ το
2000 και προσαρτάται στην τροποποίηση του 2003.

Κατασκευή βάσεων κτλ. από ΕΜΕΚ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1Β2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
Οι εταιρείες που έχουν κάνει αντισταθµιστικά οφέλη και έχουν πληρωθεί από τη HDW
τα στοιχεία τους είναι πραγµατικά. Το πρόβληµα στην ΕΜΕΚ είναι ότι τα στοιχεία εκδόθηκαν στο όνοµα της HDW, ενώ τα υλικά παραδίδονταν στα Ναυπηγεία. Ό,τι γινόταν, γινόταν µέσα στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων και πριν την αγορά των
Ναυπηγείων από την HDW, πριν το 2002, δεν έγινε µετά να πούµε ότι έχει εξαγοραστεί. Σύµφωνα µε το Σ∆ΟΕ υπάρχει υποψία εικονικότητας, απαιτείται επανέλεγχος.

INTRACOM/ STN ATLAS (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1J ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1)
Η INTRACOM πήρε ένα έργο για τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα µέσω της STNAtlas
Γερµανίας. Η STN Atlas Γερµανίας έχει δώσει στην INTRACOM και άλλα έργα, τα
οποία είτε ήταν για τις Ένοπλες ∆υνάµεις τις δικές µας –για τα άρµατα ή για κάποιο
άλλο όπλο- ή ήταν για κάποια χώρα του εξωτερικού, πχ καλώδια για αεροπλάνα για τη
Βραζιλία. Αυτό είναι µε τη σύµβαση της STN Atlas. ∆εν είχαν σχέση µε τα υποβρύχια.
Υπάρχει διάσταση ανάµεσα σε αυτό που γράφει η ΣΑΩ και σε αυτό που πράγµατι
εκτελέστηκε από την INTRACOM. Η INTRACOM εκτέλεσε Α/Ω αξίας µικρότερης
από αυτό που λέει η σύµβαση. ∆ηλαδή, η HDW έδωσε ένα Α.Ω. στην STN Atlas. Η
STN Atlas λέει ότι το έδωσε στην INTRACOM. Όµως, η INTRACOM έκανε ένα κοµµάτι, δεν το έκανε όλο. Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. ∆εν αγγίζει το ποσό που αναφέρεται εδώ για 6.817.225 από τη ΗDW.
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Στην 08/2000 στο υποπρόγραµµα 1, το 1j εµφανίζεται η STN Atlas και 6.817.225.

Η σύµβαση που πήραµε εµείς από την Intracom δεν είναι σύµβαση µε την STN Atlas.
Η δε εταιρία STN Atlas, είναι γερµανική εταιρία και υπάρχει µία ελληνική STN εδώ
στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει καµία δραστηριότητα. Έργο ΑΩ σε ξένη εταιρία και όχι

Ελληνική εταιρεία, δεν µπορεί να υπάρξει, δεν δικαιολογείται.

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΤΑ ΕΝΑΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2)
Κατά τη Γ∆ΑΕ τα Α/Ω για άµεση επένδυση στα ΕΝΑΕ, έγιναν µε ποσοστό υλοποίη-

σης 100%, ενώ κατά το Σ∆ΟΕ δεν έχουν υλοποιηθεί. Εκπρόσωπος του Ναυτικού είπε
ότι ο έργο αυτό µπορεί ο καθένας να το δει µε τα δικά του µάτια και ότι είναι τελείως
αυθαίρετη η εκτίµηση που εκφράζει το Σ∆ΟΕ ότι δεν έχει υλοποιηθεί 100%, αφού
υπάρχουν οι εγκαταστάσεις.

Ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι οι εγκαταστάσεις δεν έγιναν µε αυτά τα λεφτά
που επικαλούνται οι κύριοι, αλλά µε άλλα χρήµατα. Οι εγκαταστάσεις έγιναν από την
ΙΜΕΚ, µε τα τιµολόγια που αναφέρει το Σ∆ΟΕ, που κοπήκαν στην HDW, προτού καν
παρθούν τα Ναυπηγεία από τη FERROSTAAL. Αυτοί προχθές επικαλεστήκαν ότι είναι
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου γίνεται και η εισφορά

αυτών των χρηµάτων, των 42 εκατοµµυρίων, γίνεται 31-5-2002 για την αγορά του
49%. Μετά, εκ των υστέρων, ένα κοµµάτι από αυτά τα λεφτά, το επικαλούνται ότι
έγινε και άµεση επένδυση. Η εξαγορά µε την επένδυση δεν είναι το ίδιο.
Σκάφη RIBS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νο 10)

Τα σκάφη έχουν γίνει και χρησιµοποιούνται, αλλά η Γ∆ΑΕΕ δεν τα έχει πιστώσει, διότι
θεωρεί ότι η κατασκευάστρια MOTOMARINE οφείλει να διορθώσει κάποιες ατέλειες.
Από τις καταθέσεις των µαρτύρων, προκύπτουν επίσης σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε την πρακτική που ακολουθούσε η Γ∆Ε ως προς την διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των Συµβάσεων ΑΩ και την πίστωση των προγραµµάτων.
Αρχικά, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος από τη Γ∆Ε ως προς την επιλογή των ελλήνων υποκατασκευαστών, όπως αναφέρει ο κ. Βασιλάκος «δεν ήλεγξε ποτέ κανείς, πώς
δόθηκαν στις ελληνικές επιχειρήσεις, ποιος επέλεξε τους Έλληνες υποκατασκευαστές
στην κύρια σύµβαση. Εγώ τους βρήκα. Ποιος το ήλεγξε αυτό; Με ποια διαδικασία επελέγησαν οι Έλληνες υποκατασκευαστές. Αν ψάξετε να βρείτε τους Έλληνες υποκατασκευαστές και ίσως και τη διαδικασία, θα δείτε πολλά ονόµατα τα οποία έχω αναφέρει.»
Εξάλλου, και από την από 18-3-2011 πορισµατική αναφορά του Σ∆ΟΕ, προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν προσδιορίζεται στις αρχικές Συµβάσεις ΑΩ η ελληνική εταιρεία µέσω της οποίας θα υλοποιηθεί το κάθε Πρόγραµµα. Αντ’ αυτού,
υπάρχει η σηµείωση TBD (to be defined = θα προσδιοριστεί).
Σύµφωνα, όµως, µε το άρθρο 23 των Κ.Ο. για τα ΑΩ (Μάιος 1996), στην προσφορά των ΑΩ θα πρέπει να φαίνεται σαφώς η ύπαρξη προσυµφώνων ή οριστικών
συµφωνιών του Προµηθευτή µε Ελληνικές Βιοµηχανίες ενώ και για την πίστωση των
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σχετικών Προγραµµάτων απαιτείται η προσκόµιση υπογεγραµµένου συµβολαίου/συµφωνίας µε τον ελληνικό οίκο [άρθρο 18].

Από την από 27-7-2011 Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων Έρευνας του Σ∆ΟΕ προ-

κύπτει ότι σε δύο περιπτώσεις [για τα Προγράµµατα 5 και 6 της Σύµβασης 08/2000]

δεν υπήρχαν τέτοιες συµβάσεις µε τις ελληνικές εταιρείες ενώ ο κ. Βασιλάκος αναφέρει ότι, σε µία τουλάχιστον περίπτωση, υπήρχε σύµβαση που δεν είχε συνταχθεί νοµότυπα: «Ότι βρήκα -συνεργάτες µου, - σύµβαση της ΕΑΒ υπογεγραµµένη σε δύο

αντίτυπα. Ποιος είχε βάλει την υπογραφή; Έλεγε η σύµβαση ότι έπρεπε να τη βάλει ο διευθύνων σύµβουλος. Ποιος την είχε βάλει; Ο αντιπρόσωπος. Είχε βάλει αντιπρόσωπο να
µονογράψει. Βαριόταν να υπογράψει. Άλλοι είχαν υπογράψει στον ίδιο φάκελο, αριθµός

ταυτότητας, διευθύνων σύµβουλος της ΕΑΒ άλφα, µετά από πέντε σελίδες βήτα, άλλος
αριθµός ταυτότητας.».

Σχετικά µε τις τροποποιήσεις των Συµβάσεων, για να είναι αυτές έγκυρες και δεσµευτικές για τα Μέρη, πρέπει να καταρτιστούν εγγράφως [άρθρο 25.1 της Σύµβασης
08/2000 και άρθρο 26.1 της Σύµβασης 13/2002]. Σύµφωνα, όµως, µε την µαρτυρία
του κ. Πατρελάκη, η πρακτική που ακολουθούσε το ΥΠΕΘΑ ήταν διαφορετική:
«ΜΑΡΤΥΣ (Σπυρίδων Πατρελάκης): Αυτό που είδε το Σ∆ΟΕ πάνω στις συµβάσεις να γράφεται χειρόγραφα είναι και θέµα πρακτικό. Όταν γίνονται διορθώσεις και
έβγαινε η διόρθωση νούµερο 3 ας πούµε και έλεγε ότι το ποσό των 3.850.000 να διορ-

θωθεί µε το ποσό των 5.850.000 γιατί έτσι αποφασίστηκε ή συµφωνήθηκε, πήγαινε ο
χειριστής που είχε το κείµενο της σύµβασης και έκανε τη διόρθωση, τραβούσε µία
γραµµή, για να το παρακολουθεί ο άνθρωπος. Αυτό έχει µείνει από αµέλεια. Θα έπρεπε
δηλαδή κάποια στιγµή να φτιάξει µία καινούρια σύµβαση και να πει «Ρε παιδιά αυτή
είναι, υπογράψτε τη όλοι µαζί», που δεν έγινε ποτέ. Γι’ αυτό βλέπετε πάνω στις συµβάσεις ένα σβησµένο νούµερο και δίπλα ο άνθρωπος είχε γράψει 5.850.000. ∆ηλαδή δεν
θα βγάλει άκρη µε αυτό το Σ∆ΟΕ. Είναι οι διορθώσεις από τις τροποποιήσεις που τις πέρασε. Σε µια σύµβαση η Γ∆Ε για να είµαι ειλικρινής έκατσε και έβγαλε ένα καινούριο κείµενο το οποίο το έχουµε και είναι διορθωµένη η σύµβαση µε τα νουµεράκια
καθαρογραµµένα. Στην άλλη δεν έκατσε να το κάνει και υπάρχουν τα νουµεράκια διαγραµµένα επάνω, µετά γράφει το δεύτερο νούµερο µε την άλλη τροποποίηση κ.λπ. Είναι
µια πραγµατικότητα.»
Από την κατάθεση του κ. ∆ηµόπουλου αλλά και τα έγγραφα που έχει υποβάλει
προκύπτει ότι η Γ∆Ε δεν είχε εποπτεία της κατάστασης όσον αφορά τα έργα που παρακολουθούσε η ∆ΕΞ του ΓΕΝ, παρόλο που – σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του µάρτυρα – «το αποτέλεσµα της Σύµβασης ΑΩ ή η πρόοδός της αναφέρεται –τουλάχιστον
από το Πολεµικό Ναυτικό που ξέρω- στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση της Γ∆ΑΕ».
Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα Προγράµµατα 1Κ και 1L, ο κ. ∆ηµόπουλος
ισχυρίζεται ότι εντός των ηµερών υπογράφονται τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης και
παραλαβής. Αντιθέτως, από τους σχετικούς πίνακες που συνοδεύουν το από 22-3-11 Περιληπτικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα που έχει υποβάλει το Τµήµα Εξοπλιστικών Προ-
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γραµµάτων και Συµβάσεων Πολεµικού Ναυτικού του ΥΠΕΘΑ φαίνεται ότι το Πρόγραµµα 1Κ τελεί υπό τροποποίηση ενώ το 1L δεν έχει υλοποιηθεί καθόλου.

«ΜΑΡΤΥΣ (Ηλίας ∆ηµόπουλος):…θα βλέπετε ποσοστό υλοποίησης 0%, διότι δεν

έχει πιστωθεί. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µια εξέλιξη σε ποσοστό 70% ή
80%. ∆ηλαδή, αυτό το κακό που κάνει η Γ∆Ε αυτή τη στιγµή είναι ότι σε ένα πρόγραµµα

που ανέφερα προηγουµένως για τα υλικά του ραντάρ έχει ποσοστό ικανοποίησης 0%,
ενώ εµείς αυτή τη στιγµή παραλαµβάνουµε, δηλαδή έχουν έρθει εδώ και είµαστε στη

φάση της παραλαβής. ∆ηλαδή, είµαστε στο ποσοστό 90% και απλά αποµένει να κάνουµε
τα πρωτόκολλα. Οπότε, από το 0%, θα πάει ξαφνικά στο 100%. ∆εν µπορεί κάποιος να
πει ότι είναι 0%».

Θα έπρεπε, όµως, η Γ∆Ε, ως αρµόδια - από τη Σύµβαση [άρθρα 13 και 17.4 της
Σύµβασης 08/2000 και άρθρα 11.5 και 15 της Σύµβασης 13/2002] και το νόµο - αρχή

για τον έλεγχο, παρακολούθηση και πίστωση των Προγραµµάτων ΑΩ να γνωρίζει την
πρόοδο του έργου και αυτό να αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα.
Αντ’ αυτού, και από την κατάθεση του κ. Βασιλάκου, φαίνεται ότι η Γ∆Ε έκανε
έναν τυπικό έλεγχο των – προβληµατικών πολλές φορές, σύµφωνα µε το Σ∆ΟΕ – δικαιολογητικών και ενέκρινε τις σχετικές πιστώσεις.
«ΜΑΡΤΥΣ (Ευάγγελος Βασιλάκος): … Αυτό που ελέγχει η Γ∆ΑΕ είναι τα δικαιολογητικά, τα παραστατικά. ∆εν ελέγχει ποτέ…

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αν είναι πραγµατικά και αν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα.
ΜΑΡΤΥΣ (Ευάγγελος Βασιλάκος): Σωστά! Ούτε έχει ελέγξει ποτέ το έργο! Γι’αυτό
και συγκροτεί κάποιες επιτροπές, όπως είπατε, για να δούµε το έργο αν έγινε σωστά…
Έρχεται ο προµηθευτής και αναγράφεται στη σύµβαση ότι πρέπει να φέρει πέντε,
δέκα δικαιολογητικά, όπως τιµολόγιο, extrait, χαρτί από την τράπεζα ότι µπήκαν τα χρήµατα, λες και δεν µπορούν να µπουν τα χρήµατα τη µία µέρα και να φύγουν την άλλη.
Όλα αυτά τα πράγµατα τα έπαιρνε η αρµόδια υπηρεσία της Γ∆ΑΕΕ, τα κοίταζε –όλα
είναι τυπικά- και στη συνέχεια πιστώνεις. Αυτή είναι η µόνη πράξη του Γενικού ∆ιευθυντή Εξοπλισµών που προκαλεί δαπάνη στο δηµόσιο. …
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τον πραγµατικό έλεγχο [στα παραστατικά] ποιος τον
έκανε;
ΜΑΡΤΥΣ (Ευάγγελος Βασιλάκος): Κύριε Σκυλλάκο, σας λέω ότι δεν υπήρχε κανείς έλεγχος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ποιος έκανε τον πραγµατικό έλεγχο;
ΜΑΡΤΥΣ (Ευάγγελος Βασιλάκος): Κανείς, κύριε Σκυλλάκο. Κανείς έλεγχος! Σας
το λέω!».
Παρόλα αυτά, µε βάση τις Συµβάσεις, είχε το δικαίωµα η Γ∆Ε να µην αρκεστεί στα
δικαιολογητικά που της υπέβαλε ο Προµηθευτής και να τα ελέγξει, να τα διασταυρώσει και να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή δικαιολογητικά, κάτι που
απ’ ό, τι φαίνεται δεν έπραξε.
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Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Υποπρογράµµατος 1Ι (Ηλεκτρολ/κοί Πίνακες

και Αυτοµατισµού) που είχε αναλάβει η εταιρεία Siemens AE σε συνεργασία µε τη

Siemens AG. Σύµφωνα µε τους από 22-3-11 πίνακες που υπέβαλε το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε,
φαίνεται ότι το έργο υλοποιήθηκε και µάλιστα υπερπιστώθηκε σε ποσοστό 102,81%

[ονοµαστική αξία 2.700.000 ευρώ και πιστωτική αξία 11.103.480 ευρώ έναντι της συµφωνηθείσας 10.800.000 ευρώ].

Αντιθέτως, στην από 27-7-2011 Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων Έρευνας του

Σ∆ΟΕ αναφέρεται ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας δήλωσαν προφορικά ότι έχουν εκτελέσει µόνο ένα έργο, έναν ηλεκτρικό πίνακα για το Υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ονο-

µαστικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις προβλεπόµενες από το νόµο Επιτροπές Παρακολούθησης ήταν «η
εξαίρεση και όχι ο κανόνας», κατά το κ. Βασιλάκο, ο οποίος αφήνει αιχµές και για την

αποτελεσµατικότητά τους.
«ΜΑΡΤΥΣ (Ευάγγελος Βασιλάκος):... Ακόµα και να υπήρχε Επιτροπή Παρακολούθησης, δεν µπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι αυτό που βεβαιώνει η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι έτσι όπως το βεβαιώνει. Θα σας πω ένα παράδειγµα... Είναι 50

εκατοµµύρια ευρώ η κατασκευή του υπόστεγου. Η κατασκευή του υπόστεγου είναι εκεί
που κατασκευάζονται τα υποβρύχια στο Σκαραµαγκά. ...Το κτήριο έχει γίνει και αυτό κάποιος το βλέπει. Το αν κόστισε 50 εκατοµµύρια ή οτιδήποτε άλλο, ειλικρινά δεν νοµίζω

ότι υπάρχει κάποιος που να µπορεί να σας το βεβαιώσει µε ακρίβεια.».
Επίσης, οι υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ, όπως προκύπτει από την από την από 18-3-11
Πορισµατική Αναφορά τους αλλά και τις καταθέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής, εντόπισαν µία σειρά από προβληµατικά φορολογικά στοιχεία και παραστατικά. Το ίδιο προκύπτει και από την κατάθεση του κ. Βασιλάκου «... τα φορολογικά στοιχεία που
εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι ακριβώς το καλύτερο δυνατόν...Και αυτό που
λέω για τις ελληνικές βιοµηχανίες, για να µη µείνει και καµία σκιά, είναι ότι αν είχαν να
κάνουν ένα έργο 10 εκατοµµυρίων ευρώ –σχηµατικά σας το λέω- το τιµολόγιό τους κόβεται για 10 εκατοµµύρια ευρώ και στις χρυσές εποχές των εξοπλισµών η πραγµατική
αξία ήταν 5 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα έχει σφίξει η αγορά και είναι 3 - 4 εκατοµµύρια
ευρώ ή 2,5 εκατοµµύρια ευρώ.».
Αλλά και όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου από τις συµβάσεις Α/Ω τα στοιχεία που προκύπτουν παρέχουν σοβαρές παραλείψεις και ειδικότερα:
Ως προς την Σύµβαση 08/2000
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Σύµβασης, το δικαίωµα του ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε να απαιτήσει την
κατάπτωση της ποινικής ρήτρας αποτελεί το µοναδικό δικαίωµα του ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε καθώς
και την µοναδική και αποκλειστική ευθύνη του Προµηθευτή για την µη εκπλήρωση.
Το άρθρο 5 της Σύµβασης ορίζει ότι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των συγκεκριµένων Προγραµµάτων ΑΩ δεσµεύει τον Προµηθευτή ως προς τη µέθοδο υλοποίησης της Σύµβασης και θα χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της προόδου της.
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Εποµένως, το χρονοδιάγραµµα δεν είναι δεσµευτικό ως προς τους χρόνους παρά-

δοσης των έργων, ενώ και η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας µπορεί να γίνει µόνο κατά
τη λήξη της Συµφωνηµένης ∆ιάρκειας της Σύµβασης Παροχής ΑΩ [άρ. 19].

Σύµφωνα µε τις ΚΟ για τα ΑΩ του 1996 [παρ. 20 β.] «Καθυστερήσεις στην υλο-

ποίηση συγκεκριµένου προγράµµατος ΑΩ στα πλαίσια υπογεγραµµένης σύµβασης ΑΩ
θα έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση της πιστωτικής αξίας του προγράµµατος σε ποσοστό που θα καθορίζεται στη σύµβαση ΑΩ».

Από τις καταθέσεις όλων των µαρτύρων αλλά και τα έγγραφα, προκύπτει ότι από το
2006, οπότε και ανέκυψαν τα πρώτα προβλήµατα σχετικά µε την Κύρια Σύµβαση, έγι-

ναν από την πλευρά της Γ∆Ε κάποιες προσπάθειες διαπραγµάτευσης µε τον Προµηθευτή,
ο οποίος δεν δέχτηκε να διαπραγµατευτεί αν δεν προηγείτο διαπραγµάτευση για την παραλαβή των Υ/Β 214 [το από 22-3-11 Περιληπτικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Τµήµα-

τος του Τµήµατος Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων Πολεµικού Ναυτικού
του ΥΠΕΘΑ αναφέρει: «σύµφωνα µε αναφορές του Προέδρου της Επιτροπής, δήλωσε τηλεφωνικά πως συναρτά άµεσα την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε ενδεχόµενη τροποποίηση
της ΣΚΠ 012Β/2000 (µη παραλαβή του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ)»].
Σε καµία στιγµή σε αυτό το διάστηµα δεν ζητήθηκε έστω η προσφυγή σε διαιτησία, όπως προβλέπει το άρθρο 24.1 της Σύµβασης, ούτε ενεργοποιήθηκε η κύρωση
του άρθρου 22.1.1. [αποκλεισµό του Προµηθευτή από τις Προµήθειες των Ενόπλων
∆υνάµεων].

Ως προς την Σύµβαση 13/2002
Σε αντίθεση µε τη Σύµβαση 08/2000, στο άρθρο 19.2 προβλέπεται η µείωση της πιστωτικής αξίας του Προγράµµατος ΑΩ κατά το ποσοστό που ορίζεται στο Παράρτηµα
Β άρ. 12 παρ. 3 του Π∆ 284/89, σε περίπτωση καθυστέρηση στην υλοποίηση ή τον
πλήρη προσδιορισµό ενός συγκεκριµένου Προγράµµατος ΑΩ.
Παρόλα αυτά, από τα έγγραφα που απέστειλε το ΥΠΕΘΑ αλλά και το πόρισµα
του Σ∆ΟΕ, παρόλο που είχαν παρατηρηθεί προβλήµατα και καθυστερήσεις ως προς την
εκτέλεση των προγραµµάτων που δεν είχαν λήξει, η Γ∆Ε δεν προέβη σε καµία µείωση
της πιστωτικής αξίας των Προγραµµάτων.
Για παράδειγµα, τα προγράµµατα 4 και 5 που, κατά τη µαρτυρία του κ. ∆ηµόπουλου, παραδίδονται αυτές τις µέρες είχαν ηµεροµηνίες λήξης 31-12-2009 και 13-042005 αντίστοιχα.
Ιδιαίτερα κατατοπιστική είναι η µαρτυρία του κ. Βασιλάκου για το θέµα της συνέχισης υλοποίησης έργων που είχαν λήξει χωρίς την επιβολή κάποιας ποινικής ρήτρας: « ...τα προγράµµατα είχαν και µία χρονική διάρκεια. Η χρονική διάρκεια αυτή και
όχι µόνο στα υποβρύχια, αλλά στις πλείστες όσες περιπτώσεις συµβάσεων αντισταθµιστικών, είχαν λήξει. Εγώ το 2006 βρήκα πάρα πολλές ληγµένες συµβάσεις. Για τις οποίες
τι έκαναν προ 2006 στο Υπουργείο; Τις συνέχιζαν κανονικά.».
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Στο από 24-3-11 περιληπτικό ενηµερωτικό σηµείωµα του Τµήµατος Εξοπλιστι-

κών Προγραµµάτων και Συµβάσεων σχετικά µε τις Συµβάσεις ΑΩ 08/2000 και
13/2002, αναφέρονται τα εξής:

«[Οι διαπραγµατεύσεις] για την Τροποποίηση Νο 2 της ΣΑΩ 13/2002 διεκόπησαν

χωρίς να υπάρξει συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών, καθόσον η εταιρεία παρέµενε στις
θέσεις της και συνέδεε τις υποχρεώσεις της για παροχή προγραµµάτων ΑΩ µε την εξέλιξη

των ΣΚΠ που αφορούν στα Υ/Β (12Β/2000 – 21Β/2002) και από τις οποίες απορρέουν

και ούτε κινήθηκε εµπράκτως προς την κατεύθυνση αυτή.».
Και πάλι το ΥΠΕΘΑ δεν προέβη σε καµία ενέργεια είτε µείωσης της πιστωτικής

αξίας των Προγραµµάτων είτε στην επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 22.1.1. της

Σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους και των δύο Συµβάσεων Α/Ω το Π∆ 284/89 αλλά και τις
ΚΟ για τα ΑΩ του Μαΐου 1996, ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να καταθέσει αµετάκλητη τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ύψους τουλάχιστον 10% της συνολικής πιστωτικής αξίας των ΑΩ ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Η
εγγύηση αυτή θα µειώνεται προοδευτικά.

Θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχουν δύο εγγυητικές επιστολές, µία για κάθε Σύµβαση
ΑΩ. Ο κ. Αδαµόπουλος στη µαρτυρία του δηλώνει πως πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν
τις έχει δει.

Όσον αφορά στη Σύµβαση 13/2002, ακόµα και µε τη λήξη της από την καταγγελία της κυρίας Σύµβασης 21Β/2002, στο άρ. 20.7 ορίζεται ότι το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε θα αποδεσµεύσει και θα επιστρέψει τη σχετική Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης µετά την
αφαίρεση του ποσού που εκκρεµεί και οφείλεται, σύµφωνα µε τους όρους του άρ. 19
της Σύµβασης, σε περίπτωση µη υλοποίησης ή µερικής υλοποίησης των Υποχρεώσεων
ΑΩ του Προµηθευτή [βλ. και άρθρο 23.1.3 της Σύµβασης που ορίζει ότι σε περίπτωση
λύσης της Κύριας Σύµβασης, τερµατίζεται και η ΣΑΩ «αφού υλοποιηθούν οι Υποχρεώσεις ΑΩ του προµηθευτή για το ποσό εκείνο του Συναλλαγµατικού Μέρους το οποίο έχει
πληρωθεί και κρατείται από τον Προµηθευτή».
Η Επιτροπή οφείλει στο σηµείο αυτό να επισηµάνει ότι τα παραπάνω παρατιθέµενα που προκύπτουν από την Πορισµατική Αναφορά του Σ∆ΟΕ από το σηµείωµα της
Γ∆ΑΕ και από τις µαρτυρικές καταθέσεις, µε δεδοµένη την διαφορετική µεθοδολογία
εκτίµησης και αποτίµησης των πραγµάτων από το Σ∆ΟΕ και την Γ∆ΑΕ, δεν παρέχουν
ασφαλές έδαφος για διατύπωση συγκεκριµένης άποψης, λαµβανοµένου µάλιστα υπ’
όψη του γεγονότος ότι γενικά οι συµβάσεις Α/Ω όπως άλλωστε κατέθεσε ενώπιον της
Επιτροπής και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας και νυν Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος καταργήθηκαν λόγω της δυσλειτουργίας και της προβληµατικής εφαρµογής και εκτέλεσής τους και σε συµµόρφωση µε
την κοινοτική Οδηγία για τις προµήθειες αµυντικού υλικού.
∆εν µπορεί βέβαια η Επιτροπή να αγνοήσει τα στοιχεία που παραθέτει στην πορισµατική αναφορά του το Σ∆ΟΕ τα οποία εν µέρει επιβεβαιώθηκαν και από τους ενώ-
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πιον της Επιτροπής εξετασθέντες µάρτυρες, ούτε και τα στοιχεία που κατέθεσε η Γ.∆.Ε.

σχετικά µε την υλοποίηση προγραµµάτων Α/Ω.

∆ιαπιστώνεται όµως ότι ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η πίστωση των Συµβά-

σεων ΑΩ από το ΥΠΕΘΑ/Γ∆Ε ήταν ελλιπής και πληµµελής.

∆ιαπιστώνεται επίσης, πέραν πάσης αµφιβολίας ότι ο θεσµός των ΑΩ, µε τον

τρόπο που εφαρµοζόταν, απέτυχε να εκπληρώσει σε µεγάλο βαθµό τις βασικές του επι-

διώξεις, που ήταν: α) η υποβοήθηση της αµυντικής βιοµηχανίας και η ανάπτυξη/ ενί-

σχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα που συµβάλλουν στην
αναβάθµιση της τεχνολογικής και παραγωγικής υποδοµής της Χώρας, β) η ενίσχυση
των Ένοπλων ∆υνάµεων µέσω της παροχής υλικού και υπηρεσιών, γ) η µείωση του κό-

στους των αµυντικών υλικών δια της εµµέσου επιστροφής µέρους ή συνόλου των σχετικών δαπανών, και δεν µπορεί παρά να επικροτήσει την κατάργησή τους.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διενεργούµενη από την τακτική δικαιοσύνη έρευνα θα
οδηγήσει στον καταλογισµό των ευθυνών σε βάρος των αρµοδίων υπαλλήλων του
ΥΕΘΑ για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων, αλλά και σε βάρος των
νοµίµων εκπροσώπων των εταιρειών που τυχόν προσκόµισαν πλαστά παραστατικά για

να εξαπατήσουν τις Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ ως προς την εκτέλεση των συµβάσεων Α/Ω.
Η επέλευση ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, από την µη εκτέλεση των
Προγραµµάτων Α/Ω ή των µη ορθώς πιστωθέντων προγραµµάτων, θεωρείται δεδο-

µένη, πλην δεν παρέχεται µε ασφάλεια κανένα στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισµό
του ύψους της ζηµίας αυτής, αν και η υπάλληλος του Σ∆ΟΕ, κ. Χελιώτου, κατέθεσε
στην Επιτροπή ότι κατ’ εκτίµηση η ονοµαστική αξία των παρεχόµενων προγραµµάτων
που έµεινε ανεκτέλεστη για µεν την σύµβαση 08/2000 είναι της τάξεως των
195.000.000 ευρώ περίπου, για δε την σύµβαση 13/2002 της τάξεως των 68.000.000
ευρώ περίπου.
Η Επιτροπή δεν έχει την αρµοδιότητα να προβεί σε προσδιορισµό ζηµίας, ούτε και
την δυνατότητα. Τούτο αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των θεσµικών ελεγκτικών οργάνων του ∆ηµοσίου, τα οποία οφείλουν να προβούν στις νόµιµες ενέργειες ανεξάρτητα από την πορεία της Εισαγγελικής Έρευνας, δεδοµένου ότι η εφαρµογή των
διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού δεν προϋποθέτει την τέλεση ποινικών αδικηµάτων.
∆εν µπορεί τέλος να µην αναφερθεί η Επιτροπή και στην αδυναµία τόσο των ελεγκτικών οργάνων όσο και των αρµοδίων υπηρεσιών του ΥΕΘΑ να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους µε τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσµατικό για τα συµφέροντα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, αδυναµία η οποία ως τελικό αποτέλεσµα έχει την ζηµία του ∆ηµοσίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´
Συµπεράσµατα και Προτάσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή θεωρεί ότι από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση, τα

οποία προκύπτουν από δηµόσια έγγραφα, αλλά και από τις καταθέσεις των µαρτύρων
που κατέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής, µεταξύ των οποίων οι διατελέσαντες Υπουργοί

Εθνικής Άµυνας κ.κ. Ι.Παπαντωνίου, Σ.Σπηλιωτόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, καθώς και
οι διατελέσαντες Επικεφαλής της Γ.∆.Ε. µετακλητοί δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά και
αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού και υπάλληλοι, καθώς και από τα στοιχεία που
διαβιβάστηκαν στην παρούσα Επιτροπή, από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
(προανακριτική) επιβεβαιώνεται ότι στον τοµέα προµηθειών των Ενόπλων ∆υνάµεων
αναπτύχθηκε ένα καθεστώς αδιαφάνειας που στέγαζε εκτεταµένη διαφθορά.
Ότι οι συγκεκριµένες συνθήκες επέτρεψαν την δηµιουργία ενός πυρήνα επίορκων

υπαλλήλων που σε συνεργασία µε τους εµπόρους όπλων, νόθευαν και µεθόδευαν τις
διαδικασίες, πυρήνα που διατηρήθηκε ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές αλλαγές.
Η χωρίς αµφιβολία, λειτουργία οργανωµένης οµάδας συνεργαζόµενης µε τους εν-

διάµεσους-µεσολαβητές εµπόρους όπλων, µε στόχο τον προσωπικό τους πλουτισµό,
την δοµή και την έκταση της οποίας οφείλει να αποκαλύψει πλέον η τακτική δικαιοσύνη που ερευνά την υπόθεση στο σύνολό της, διαπνέεται από ενότητα δόλου, ενότητα
που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αποδοθεί στις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατά την χρονική περίοδο 2002-2009.
Οι ενδείξεις προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών στον διατελέσαντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά την περίοδο διαπραγµάτευσης των δύο συµβάσεων και κατάρτισης
της πρώτης Κύριας Σύµβασης, από την Προανακριτική Επιτροπή, δεν αρκούν για την
απόδοση ανάλογων ποινικών ευθυνών στις διαδοχικά επόµενες πολιτικές ηγεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
∆εν παύει όµως το γεγονός ότι έγιναν από πλευράς της γερµανικής κοινοπραξίας
παράνοµες πληρωµές, σε µεγάλο αριθµό προσώπων, να παρέχει την σχεδόν βεβαιότητα
ότι οι δοµικές αδυναµίες των συµβατικών κειµένων που επισηµάνθηκαν στην παρούσα
Έκθεση, δεν αποτελούν µόνον προϊόν ανικανότητας ή αβλεψίας των αρµοδίων για την
κατάρτισή τους οργάνων.
Η λειτουργική αδυναµία των αρµοδίων υπηρεσιών, που αναδείχθηκε κατά την
χρονική περίοδο από την συµπλήρωση της συµβατικής προθεσµίας για την παράδοση
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του πρώτου υποβρυχίου µέχρι την καταγγελία των συµβάσεων την 21-9-2009, σε συν-

δυασµό µε τις αδυναµίες των συµβάσεων, όχι όµως αποκλειστικά εξ αιτίας αυτών,
απέβη εις βάρος των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί και που αφορούν τις ενέργειες των αρµοδίων

υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ κατά την περίοδο 2006-2009 προκύπτει ότι δεν κατέστη δυνατόν τελικά να ληφθούν σαφείς και συγκεκριµένες αποφάσεις για την άσκηση των

συµβατικών δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, παρά τις ορθές ή εσφαλµένες υποδείξεις/επι-

σηµάνσεις υπηρεσιακών παραγόντων. Τούτο είχε ως συνέπεια να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ιδιότυπης αδράνειας, µε την παροχή σιωπηρής παράτασης του συµβατικού
χρόνου, µε την διεξαγωγή αναποτελεσµατικών διαπραγµατεύσεων και µε την σύγχυση

ως προς την ικανότητα του υποβρυχίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ να ανταποκριθεί στις συµβατικές προδιαγραφές. Για την αδράνεια αυτή δεν προκύπτουν στο παρόν στάδιο στοι-

χεία για τυχόν τέλεση και ποινικών αδικηµάτων, εκτός της βαρύτατης πολιτικής
ευθύνης που προαναφέρθηκε.
Η εξέλιξη όµως αυτή είχε αντίκτυπο και στην εξέλιξη της συµβάσεως για τον εκσυγχρονισµό των υποβρυχίων και µε τελική συνέπεια, παρά την καταβολή του ποσού

των 105.000.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2009, η ελληνική πλευρά, να βρεθεί, ενώ είχε καταβάλει συνολικά ποσό 2.033.100.000 ευρώ και για τις δύο συµβάσεις, αντιµέτωπη µε
την καταγγελία της συµβάσεως την 21-9-2009, από πλευράς Αναδόχου και Κύριου

Υποκατασκευαστή. Καταγγελία η οποία δεν οφείλεται στους συµβατικούς όρους
µόνον, αλλά κυρίως στην γραφειοκρατική ατολµία και την αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, την οποία (καταγγελία) αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι από το σύνολο των καταθέσεων των µαρτύρων, (λαµβάνοντας υπ’ όψη και το αντιφατικό περιεχόµενο αρκετών από αυτές) αλλά και ιδίως από
τα έγγραφα που τέθηκαν υπ’ όψη της, προκύπτει ότι στην εκτέλεση των συµβάσεων,
παρουσιάστηκαν προβλήµατα που δεν επιλύθηκαν, και εκτιµά ότι η µη επίλυσή τους
οφείλεται κυρίως στην αλληλοεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπόχρεων
και υπεύθυνων φορέων, και την αδυναµία όπως φαίνεται επιλογής της απόφασης που
θα έπρεπε να ληφθεί, µε συνέπεια, οι δυσχέρειες της καταγγελίας της σύµβασης λόγω
των συµβατικών όρων, από την µια πλευρά, η αναγκαιότητα για την προµήθεια των
Υποβρυχίων από την άλλη και η ασυντόνιστη και χωρίς συγκεκριµένο στόχο διαπραγµάτευση από την ελληνική πλευρά να καταλήξει, σε ζηµία του ∆ηµοσίου, την
αποτίµηση της οποίας δεν µπορεί να προσδιορίσει βέβαια η Επιτροπή.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι η ύπαρξη και λειτουργία του πυρήνα διαφθοράς που προαναφέρθηκε, και που η λειτουργία του έχει την συνέχεια που δεν έχει η πολιτική ηγεσία, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η διαφθορά στον συγκεκριµένο τοµέα αλλά και στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δεν είναι συγκυριακό φαινόµενο που συνδέεται µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία αλλά µόνιµο φαινόµενο.
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Αποδείχθηκε κατά την κρίση της Επιτροπής ότι ειδικά στις προµήθειες για τις Ένο-

πλες ∆υνάµεις η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, η διασπορά των θεµάτων και η αδυ-

ναµία συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων φορέων, δηµιουργεί τις συνθήκες που

επιτρέπουν την νόθευση των συµβατικών όρων, την αδυναµία συντονισµένης εκτίµησης της προόδου κάθε σύµβασης, την ασυνεννοησία µεταξύ των οργάνων που παρακολουθούν την εκτέλεση της κάθε σύµβασης, µε συνέπεια οι πολλαπλές αρµοδιότητες

να µην επιτρέπουν την άµεση και συντονισµένη δράση των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου,
το οποίο τελικά ζηµιώνεται σε κάθε περίπτωση.
Κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την

εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατά την ελεγχόµενη περίοδο, ευ-

θύνες οι οποίες αναδεικνύονται ιδίως κατά την κρίσιµη περίοδο από την εµφάνιση των
τεχνικών προβληµάτων µέχρι την καταγγελία των συµβάσεων. Οι βαρύτατες αυτές πο-

λιτικές ευθύνες, αναδεικνύονται από την αδυναµία για τον συντονισµό της δράσης των
αρµοδίων υπηρεσιών, συντονισµό, που όπως φαίνεται, και οι ίδιες οι υπηρεσίες, διεκδικώντας αυτόνοµο ρόλο κάθε µια για τον εαυτό της, δεν θέλησαν να πετύχουν. Τούτο
όµως δεν αίρει την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας η οποία οφείλει να συντονίζει την λειτουργία και την δράση των υπηρεσιών προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης του δηµοσίου
συµφέροντος.
Τα στοιχεία που αναδεικνύουν την δυσλειτουργία των συµβάσεων, την πληµµελή

εκτέλεση και παρακολούθησή τους, πέραν των βαρύτατων πολιτικών ευθυνών που
συνδέονται µε την γενική υποχρέωση πρόνοιας των επικεφαλής Υπουργών για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλίζεται το
δηµόσιο συµφέρον, δεν αρκούν για την υπαγωγή στο πραγµατικό διατάξεων που θεµελιώνουν ποινική ευθύνη, αφού ούτε από κανένα µάρτυρα κατατέθηκε µέχρι σήµερα
ότι ο ίδιος αδράνησε ή έδρασε κατ εντολή Υπουργού ούτε κάποιο έγγραφο ή άλλο
στοιχείο περιήλθε σε γνώση της Επιτροπής, από το οποίο να αντληθεί οποιοδήποτε
στοιχείο ικανό να στηρίξει σήµερα την έρευνα της υπόθεσης για απόδοση ποινικών
ευθυνών.
Τα ζητήµατα που ανέκυψαν µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας παράδοσης του
πρώτου Υποβρυχίου, δεν αντιµετωπίστηκαν µεν αποτελεσµατικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες, πλην δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι η αναποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, κατά την περίοδο από 30-6-2006 µέχρι την καταγγελία των συµβάσεων την
21-9-2009 οφείλεται σε συγκεκριµένες εντολές της τότε πολιτικής ηγεσίας, εντολές οι
οποίες θα µπορούσαν να αξιολογηθούν υπό το πρίσµα αναζήτησης ποινικών ευθυνών.
∆εν µπορεί βέβαια να αποσιωπηθεί και από την παρούσα Επιτροπή ότι η θεσµική
οργάνωση της διοίκησης και οι συνταγµατικές και νοµικές ρυθµίσεις για την ευθύνη
των µελών της Κυβέρνησης, έχουν ως συνέπεια την αδυναµία ελέγχου των υποθέσεων
από την τακτική δικαιοσύνη, η οποία οφείλει να διακόψει την έρευνα και να αποστείλει την δικογραφία στην Βουλή µε την αναφορά απλώς ως εµπλεκοµένου µέλους της
Κυβέρνησης. Η παρατήρηση αυτή συνδέεται µε το περιεχόµενο της δικογραφίας που
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στάλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Βουλή, στην οποία η µόνη ρητή ανα-

φορά αφορούσε τον τότε (1996-2001) Υπουργό Εθνικής Άµυνας, χωρίς καµιά συγκεκριµένη αναφορά σε µεταγενεστέρως διατελέσαντες Υπουργούς, πράγµα αναµενόµενο
άλλωστε, αφού η διερεύνηση της υποθέσεως είναι σε εξέλιξη µε την κλήση µεγάλου
αριθµού υπόπτων και µαρτύρων.

Έτσι, και από τα στοιχεία που συνέλεξε η παρούσα Επιτροπή και από τα στοιχεία

που διαβιβάστηκαν από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, δεν προέκυψε στοι-

χείο που να εµπεριέχει τις ελάχιστες απαιτούµενες από το νόµο προϋποθέσεις για την
ύπαρξη υπονοιών για τέλεση ποινικών αδικηµάτων. Η ποινική ευθύνη σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει την ύπαρξη υπαιτιότητας, για την οποία όµως, από τα µέχρι σήµερα

στοιχεία, δεν µπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε εκτίµηση, θετική ή αρνητική, ως προς
οποιονδήποτε από τους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά την χρονική
περίοδο 2002-2009.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάδειξη των ευρηµάτων από την αξιολόγηση και εκτίµηση των συµβάσεων και της εκτέλεσής τους, έστω και ως καταγραφή των περιστατικών, θα αποτελέσει το έναυσµα για την διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων και

για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, από διαπραχθείσες σε βάρος του
πράξεις των υπαλλήλων του, οι οποίοι ερευνούνται από την τακτική δικαιοσύνη, και
για την θεσµική θωράκιση, ώστε τέτοια φαινόµενα να µην καταδικάζονται µόνον φρα-

στικά, αλλά να τιµωρούνται παραδειγµατικά.
Η Επιτροπή υποβάλλει στον αξιότιµο κ. Πρόεδρο της Βουλής, το αίτηµα να διαβιβαστεί αντίγραφο της παρούσης Εκθέσεώς της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας, εκτιµώντας ότι τα στοιχεία
που αναδεικνύονται από την εξέταση των συµβάσεων θα αποτελέσουν σηµαντικό κριτήριο για την απόδοση ευθυνών σε βάρος όλων των ενεχοµένων, δεδοµένου ότι τα
συµβατικά κενά και ελαττώµατα που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση, συνδέονται
κατά την εκτίµηση της Επιτροπής µε τον χρηµατισµό προσώπων που ερευνά η Εισαγγελική Αρχή.
Η Επιτροπή, υποβάλλει επίσης το αίτηµα να διαβιβαστεί αντίγραφο της παρούσης Εκθέσεως, δια του κ. Υπουργού των Οικονοµικών στον Πρόεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ώστε σε συνδυασµό µε το ήδη διαβιβασθέν πόρισµα της
Προανακριτικής Επιτροπής, να διευκολυνθεί στην θεµελίωση των αστικών αξιώσεων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την άσκηση αγωγών αποζηµίωσης σε βάρος παντός υπευθύνου, ανεξαρτήτως της ποινικής ή µη ευθύνης του.
Η Επιτροπή εκτιµά επίσης ότι µε δεδοµένη την ασάφεια ως προς την έκταση της
οικονοµικής ζηµίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τόσο από την πληµµελή εκτέλεση των
κυρίων συµβάσεων όσο και των συµβάσεων Α/Ω πρέπει οι αρµόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας σε συνεργασία µε τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµικών, να προβούν σε έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίου
λογιστικού και να προβούν στην σύνταξη Εκθέσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης, κα-
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ταλογίζοντας σε βάρος της ιδιωτικής περιουσίας των κατά νόµο υπόχρεων, µε την ιδιότητα του υπόλογου διαχειριστή δηµοσίου χρήµατος, υπαλλήλων, µετακλητών και µονίµων, τα ποσά που θα προκύψουν.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το θεσµικό πλαίσιο των προµηθειών ορθά ρυθµίστηκε µε

τον πρόσφατο νόµο που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, εκτιµά όµως ότι για

την ασφαλή υλοποίηση του θεσµικού αυτού πλαισίου, πρέπει να ληφθούν και οργα-

νωτικά µέτρα, ιδίως ως προς την στελέχωση των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείµενο

την διενέργεια της προετοιµασίας των προµηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή εκτιµά ότι πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ώστε αφ’ ενός οι
υπάλληλοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες που ασχολούνται µε τις προµήθειες αµυ-

ντικού υλικού να µην υπερβαίνουν την τριετή θητεία, αφ’ ετέρου να υπόκεινται σε
έλεγχο πόθεν έσχες κατά τις κείµενες διατάξεις τόσο κατά την τοποθέτησή τους όσο και

κατά την διάρκεια της θητείας τους και µια επί πλέον πενταετία µετά την λήξη της θητείας τους.
Θεωρεί επίσης η Επιτροπή ότι οι δοµικές αδυναµίες των συµβάσεων που επισηµάνθηκαν οφείλονται εκτός των άλλων στην έλλειψη νοµικής επεξεργασίας τους, και

εκτιµά ότι όλες οι συµβάσεις προµηθειών του ∆ηµοσίου, άνω του ποσού των 150.000
ευρώ, πρέπει να υπόκεινται σε προηγούµενη νοµική επεξεργασία από τα λειτουργούντα σε όλα τα Υπουργεία Γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, χωρίς την
σύµφωνη γνώµη του οποίου να µην επιτρέπεται η υπογραφή τους.
∆εν µπορεί τέλος να µην σηµειώσει η Επιτροπή, αν και τούτο δεν συνδέεται άµεσα
µε τις αρµοδιότητές της, πλην όµως διαπιστώνεται, ότι οι συνταγµατικές ρυθµίσεις για
την ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης, ιδίως κατά το ότι δεν επιτρέπεται η έρευνα από
την Εισαγγελική αρχή, έχουν ως αποτέλεσµα την αποστολή στην Βουλή δικογραφιών
µε ελλιπές περιεχόµενο, το οποίο δεν είναι σε θέση να συµπληρώσει η Βουλή παρά
την οιονεί προανακριτική λειτουργία των Ειδικών Επιτροπών και να θέσει ως θέµα
την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τουλάχιστον προς την κατεύθυνση της κατάργησης της κατά χρόνο περιορισµένης αρµοδιότητας της Βουλής
να ασκεί τις αρµοδιότητές της.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Γνώµες Μειοψηφίας
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ.κ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΙΛΤΙΑ∆Η,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ύστερα από τον ενδελεχή έλεγχο της δικογραφίας, την εξέταση των µαρτύρων και
µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστι-

κών Προγραµµάτων και Συµβάσεων, η οποία παρά την άποψή µας να ερευνηθεί η υπόθεση µέχρι σήµερα, µε απόφαση της πλειοψηφίας έδωσε τη δυνατότητα να
ερευνήσουµε µόνο µέχρι την 21η Σεπτεµβρίου 2009, οπότε και έλαβε χώρα η καταγ-

γελία των συµβάσεων, προκύπτει µε σαφήνεια η ύπαρξη ευθύνης στο πρόσωπο εκείνων που ενέκριναν την υπογραφή των Συµβάσεων για την προµήθεια και τον
εκσυγχρονισµό των Υ/Β (012Β/2000 και 021Β/2002 αντίστοιχα), οι οποίες περιείχαν
όρους ιδιαίτερα επαχθείς για το συµφέρον του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την ογκωδέστατη δικογραφία των 35.000 σελίδων και τις
µαρτυρικές καταθέσεις. Παρά το ότι ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν της εστάλησαν
πρακτικά του ΚΥΣΕΑ και η συµπληρωµατική δικογραφία της υπόθεσης.
Σε ό, τι αφορά στην πρώτη σύµβαση για την κατασκευή 3+1 υποβρυχίων τύπου
214, έχουν αποδοθεί ευθύνες στον πρώην Υπουργό κ. Τσοχατζόπουλο από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Σε ό, τι αφορά στην σύµβαση εκσυγχρονισµού και
αναβάθµισης των υποβρυχίων τύπου 209, καθώς και στην σύµβαση αντισταθµιστικών
ωφεληµάτων, που την συνόδευε, υπάρχουν ευθύνες, που βαρύνουν την, κατά το έτος
της υπογραφής της (2002), πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία.
∆είγµα επιβλαβούς επιλογής κατά την περίοδο 2002-2004, η οποία οδήγησε σε «οµηρία» τις µετέπειτα πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ ως προς την πραγµάτωση της συµβάσεως αυτής, ήταν το γεγονός ότι, ενώ υπήρχε η δυνατότητα επισκευής-αναβάθµισης
των υποβρυχίων στον Ναύσταθµο Σαλαµίνας, όπως είχε γίνει στο παρελθόν µε το πρόγραµµα NEPTUNE I, εντούτοις µε την 021Β/2002 σύµβαση µε τα Ε.Ν.Α.Ε., τα οποία
σηµειωτέον πωλήθηκαν στην HDW την ίδια ηµεροµηνία µε την υπογραφή της κύριας
Σύµβασης, αποδυναµώθηκαν ουσιαστικά τα Ναυπηγεία του Ναυστάθµου της Σαλαµί-
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νας, στερώντας το Ελληνικό ∆ηµόσιο από µια συµφέρουσα επιχειρησιακά και κυρίως
οικονοµικά επιλογή.

Ενώ, δηλαδή, υπήρχε η αναγκαιότητα του εκσυγχρονισµού µέσης ζωής και µόνο,
που θα µπορούσε να λάβει χώρα στα Ναυπηγεία του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, η τότε

πολιτική ηγεσία προέκρινε τελικώς την αναβάθµιση των υποβρυχίων (µε το σύστηµα

αναερόβιας πρόωσης), χωρίς το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο να επικαιροποιήσει την
προηγούµενη (από το 1997) απόφασή του, προτιµώντας ως αναδόχους εκείνους, που
αποτελούσαν την πλέον ακατάλληλη επιλογή για το συµφέρον του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Παράλληλα και οι δύο συµβάσεις περιόριζαν σηµαντικά τις δυνατότητες της ελ-

ληνικής πλευράς, διότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο είχε στην κατοχή του εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης από τα ΕΝΑΕ και όχι από τράπεζα ή έστω την HDW. Επίσης η

διαδικασία καταγγελίας είχε κριθεί σε πολλές περιπτώσεις ατελέσφορη, διότι αυτή σήµαινε την παραποµπή σε διαιτητικό δικαστήριο, µε αδιευκρίνιστες ρήτρες διαιτησίας,
διαδικασία που πολλές φορές καταλήγει σε συµβιβασµό εις βάρος του ∆ηµοσίου. Σηµειώνεται ότι οι δυο συµβάσεις θα µπορούσαν να είχαν υποβληθεί στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε ενδεχοµένως θα είχαν απαλειφθεί σωρεία
των υπό κρίση διατάξεων. Τέλος, η σύµβαση 21Β/02 προέβλεπε, πέρα από κάθε πρακτική και λογική, την καταβολή ποσών ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών.

Χαρακτηριστικά σηµειώνουµε ότι κατά την είσοδο του πρώτου προς ανακατασκευή
Υ/Β στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά το Νοέµβριο του 2004 είχαν ήδη καταβληθεί περίπου 457 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συ-

νολικού συµβατικού τιµήµατος!
Καθίσταται σαφές ότι, µε την υπογραφή και ενεργοποίηση των παραπάνω συµβάσεων, η ελληνική πλευρά ετέθη σε µειονεκτική θέση έναντι των Γερµανών Αναδόχων, αφού ήµασταν υποχρεωµένοι σε συµµόρφωση µε τους συµβατικούς – ιδιαιτέρως
επαχθείς για το ελληνικό ∆ηµόσιο – όρους των ανωτέρω υπογραφέντων κειµένων.
Οι συµβάσεις αυτές δέσµευαν υπέρµετρα την ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσής τους, καθώς καταλήξαµε το 2006 (ηµεροµηνία παραλαβής του πρώτου
κατασκευασθέντος Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ), να έχει καταβληθεί περίπου το 80% του
συνολικού τιµήµατος και για τις δυο συµβάσεις, χωρίς να έχει γίνει καµία παραλαβή.
Παράλληλα το Υ/Β παρουσίαζε σηµαντικά προβλήµατα, που δεν το καθιστούσαν ικανό
προς παραλαβή από το Πολεµικό Ναυτικό, ενώ αντίστοιχα προβλήµατα προφανώς θα
εµφανιζόντουσαν και στα άλλα τρία υπό κατασκευή. Το Πολεµικό Ναυτικό εισηγήθηκε την επίλυση των προβληµάτων αντί της καταγγελίας της σύµβασης, που θα σήµαινε ότι θα εστερείτο ενός οπλικού συστήµατος, που είχε µεγάλη ανάγκη. Η απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας το 2006 ήταν η έναρξη επαναδιαπραγµατεύσεων µε τους αναδόχους για την επίλυση των σηµαντικών τεχνικών προβληµάτων, αλλά και για τη διευθέτηση των εκκρεµών συµβατικών προβληµάτων.
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Η πολιτική διαχείριση της διαµορφωθείσας, µετά τον Σεπτέµβριο του 2006, κατάστα-

σης έγινε υπό το πρίσµα της ανάγκης αµυντικής θωράκισης της χώρας, της διατήρη-

σης οµαλών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο και προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση
της «επιβίωσης» των Ελληνικών Ναυπηγείων.

Στην συνέχεια και ενώ µέρος των τεχνικών προβληµάτων του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΗΣ βελτιώθηκε σηµαντικά (2008) ξεκίνησε η διαπραγµάτευση για την συνολική διευθέτηση των δύο συµβάσεων. Τον Ιούνιο του 2008, η Επιτροπή διαπραγµατεύσεων

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων πρότεινε στη γερµανική πλευρά την αντικατάσταση του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των δυο υποβρυχίων τύπου 209, µε την κατασκευή δυο καινούργιων υποβρυχίων τύπου 209, χωρίς

καµία επιπρόσθετη δαπάνη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, πέραν του ήδη υπάρχοντος συµβατικού τιµήµατος. Κατόπιν επίπονων διαπραγµατεύσεων η γερµανική πλευρά απεδέ-

χθη την πρόταση αυτή, υπό τον απαράβατο όρο της καταβολής των ήδη οφειλόµενων
ποσών σε δύο δόσεις. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων από τους αντισυµβαλλοµένους ετίθετο το θέµα της εξόφλησης ποσού κατ’
αρχήν 109 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν σε ήδη πραγµατοποιηθείσες και οφειλόµενες
εργασίες και εξοπλισµό. Μετά την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους τον Φεβρουάριο του 2009 το ΓΕΝ ξεκίνησε τις διαδικασίες εκταµίευσης του ως άνω ποσού. Παράλληλα για πρώτη φορά απεστάλη το ένταλµα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο

για πρώτη φορά ασχολήθηκε µε τις εν λόγω συµβάσεις. Το καλοκαίρι του 2009 και
συγκεκριµένα στις 27/6/2009 η Γ∆ΑΕΕ απέστειλε προς τη Γ∆ΟΣΥ και το ΓΕΝ έγγραφο, µε το οποίο γνωστοποιούσε ότι η καταβολή των χρηµάτων αποτελούσε προϋπόθεση για τους Αναδόχους, προκειµένου οι δεύτεροι να συµπράξουν στην
τροποποίηση της συµβάσεως, όπερ και εγένετο µε την µετέπειτα καταβολή του ποσού
τελικώς 105 εκατοµµυρίων ευρώ στη γερµανική πλευρά. Άλλωστε, η παραπάνω πληρωµή ήταν υποχρεωτική εκ µέρους µας, ώστε να µην καταστεί υπερήµερο ως προς
αυτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Παρά, όµως, την ρητή δέσµευσή τους οι ανάδοχοι δεν εµφανίστηκαν την δήλη
ηµεροµηνία για την υπογραφή της τροποποίησης της σύµβασης. Αντ’ αυτού προχώρησαν στην αποστολή παρελκυστικών επιστολών, αποφεύγοντας να απαντήσουν στο
αίτηµα της υπογραφής της τροποποίησης των συµβάσεων και στη συνέχεια κατήγγειλαν τις συµβάσεις στις 21 Σεπτεµβρίου 2009, χωρίς όµως σοβαρό λόγο.
Σε ό,τι αφορά στα ζητήµατα που προέκυψαν σχετικά µε την ενδεχόµενη ζηµία του
∆ηµοσίου, από την σύναψη και εκτέλεση µέχρι την καταγγελία των συµβάσεων, αυτή
είναι περίπλοκο να κριθεί εάν υπάρχει, πολλώ δε µάλλον να προσδιοριστεί επακριβώς.
Καταρχήν, το τίµηµα τόσο για την κατασκευή όσο και για την αναβάθµιση των Υ/Β
ήταν υψηλότερο λόγω της επιλογής συµπαραγωγής στην Ελλάδα από τα ΕΝΑΕ, αλλά
και λόγω της υπάρξεως συµβάσεων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, που από πολλούς
χαρακτηρίστηκαν έως και σκανδαλώδεις. Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση των
αντισταθµιστικών ωφεληµάτων σαφής εικόνα δεν µπορεί να υπάρχει, αφού αµφότερες
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οι συµβάσεις είχαν ορίζοντα εκτέλεσης το 2012 και τα όσα προγράµµατα δεν ολοκλη-

ρώθηκαν, καταργήθηκαν µετά την καταγγελία, δυνάµει του Ν.3885/2010.

Βάσει των ανωτέρω, η πολιτική ηγεσία της περιόδου 2004-2009 ουδεµία ποινική

ευθύνη φέρει, αφού κύριο µέληµα των Υπουργών της παραπάνω περιόδου ήταν πάντοτε η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος µέσα στα στενά συµβατικά όρια και υπό
το βάρος της εξυπηρέτησης των αναγκών των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Ενόψει των διεξαγοµένων ερευνών για την ίδια υπόθεση από τη ∆ικαιοσύνη, κρί-

νεται απαραίτητο η Έκθεση αυτή και τα πρακτικά της Επιτροπής να διαβιβαστούν στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, το Ελεγκτικό

Συνέδριο και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να διευκολυνθούν στις έρευνές τους.
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΚΚΕ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ

ΑΝ. ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. ΣΚΑΝ∆ΑΛΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν∆ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το αντικείµενο έρευνας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων, που αφορά στις όποιες ευθύνες όσων διετέλεσαν Υπουργοί Άµυ-

νας, σε σχέση µε τα προγράµµατα των Υποβρυχίων, δεν είναι παρά ένα απλό σύµπτωµα
µιας σκανδαλώδους διαχρονικής πολιτικής των Κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο
και της Ν.∆. αναφορικά µε το ζήτηµα των «αµυντικών εξοπλισµών», αλλά και της προσπάθειας των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων στο χώρο των προµηθειών αµυντικού
υλικού να κυριαρχήσουν στον µεταξύ τους ανταγωνισµό.
∆εν µπορούµε παρά να αναφερθούµε:
Στην επί δεκαετίες προµήθεια από τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις πολεµικού
υλικού, µεγάλο µέρος του οποίου, δεν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε κυρίως τις
ανάγκες άµυνας της χώρας, αλλά τους πολεµικούς και γενικότερους γεωστρατηγικούς
σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστικών Οργανισµών, στους οποίους συµµετέχει η Ελλάδα
(Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ).
Στις τεράστιες αµυντικές δαπάνες, µε τις οποίες επιβαρύνεται ο Ελληνικός λαός.
Στην πολιτική συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης τόσο σε σχέση µε την ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, όσο και ειδικότερα µε την πολεµική βιοµηχανία.
Την προσπάθεια των εκάστοτε Κυβερνήσεων να πείσουν ότι παίρνουν µέτρα διαφάνειας σε σχέση µε τις κρατικές προµήθειες, και ειδικότερα, µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα, ενώ είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η µίζα και η διαφθορά είναι σύµφυτες
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και φυσικά «ενδηµεί» και στην αγορά των εξοπλιστικών προγραµµάτων.
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2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στον διαχωρισµό της διερεύνησης της υπόθεσης των υποβρυχίων, που αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία µε τη συναίνεση της Ν.∆., παρότι η
εισαγγελική πρόταση ζητούσε έρευνα από την Βουλή για τυχόν ποινικές ευθύνες για
διάφορα ποινικά αδικήµατα, µεταξύ των οποίων και για το αδίκηµα της απιστίας, όχι
µόνο του πρώην Υπουργού Άµυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου, αλλά και άλλων µελών της

τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (εννοούνται τα µέλη του ΚΥΣΕΑ), όπως και όσων διετέλεσαν Υπουργοί Άµυνας µετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Η συναπόφαση ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. να περιοριστεί η έρευνα για ποινικές ευθύνες
(και µάλιστα µόνο για παθητική δωροδοκία και ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος) αποκλειστικά και µόνο σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου, οδήγησε στο να «παραπεµφθεί» η έρευνα για τυχόν ευθύνες όλων των υπολοίπων διατελεσάντων Υπουργών

Άµυνας (µε αποκλεισµό και πάλι της έρευνας για τυχόν ευθύνες των λοιπών µελών
του ΚΥΣΕΑ), στην Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά Προγράµµατα, που είχε λιγότερες
δυνατότητες από την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και σηµατοδοτούσε εξαρχής τη διαφορετική µεταχείρισή τους.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πράξη παρεµποδίστηκε και η Επιτροπή Προκαταρκτικής εξέτασης, που αφορούσε στον Άκη Τσοχατζόπουλο, να εξετάσει µέλη του

ΚΥΣΕΑ, µια και ποτέ δεν δόθηκαν τα πρακτικά των επίµαχων συνεδριάσεων σε σχέση
µε τα υποβρύχια. Όπως µε διάφορες δικαιολογίες δεν δόθηκαν τα πρακτικά και στην
Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά Προγράµµατα, ώστε να επεκταθεί ο έλεγχος και σε άλ-

λους Υπουργούς, που τότε συµµετείχαν στο ΚΥΣΕΑ.
Από την έρευνα σε σχέση µε τις ευθύνες του Άκη Τσοχατζόπουλου προέκυψαν
κατά τη γνώµη µας τα εξής:
Από την αρχή (1996-1998) υπήρχε κυβερνητική µεθόδευση, ώστε το πρώτο πρόγραµµα (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ) κατασκευής 3+1 υποβρυχίων τύπου 214 να δοθεί στην γερµανική κοινοπραξία Ferrostaal/HDW, επιλογή που οδήγησε σε ζηµία του Ελληνικού
∆ηµοσίου. Την κύρια ευθύνη την φέρνει ο τότε Υπουργός Άµυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, αλλά µερίδιο ευθύνης έχουν και τα µέλη του ΚΥΣΕΑ που πήραν τότε τις κρίσιµες αποφάσεις, που οδήγησαν στην υπογραφή της πρώτης σύµβασης (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ
– 012Β/2000).
Η δικαιολογία ότι έτσι εξασφαλιζόταν εργασία για το ελληνικό κρατικό ναυπηγείο του Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) δεν δικαιολογεί την ακριβότερη και µε απευθείας ανάθεση κατασκευή και προµήθεια των γερµανικών υποβρυχίων, και µετέπειτα, την
ανάθεση στην ίδια γερµανική εταιρεία του εκσυγχρονισµού άλλων 3+1 υποβρυχίων
µε την β΄ σύµβαση 021Β/2002 (πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ).
Συνεπώς, αδιαµφισβήτητες είναι οι ευθύνες των µελών του ΚΥΣΕΑ που αποφάσισαν το 1998 τον εκσυγχρονισµό των Υ/Β 209 από τα ΕΝΑΕ και την γερµανική κοι-
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νοπραξία Ferrostaal/HDW. Ευθύνες υπάρχουν και στον Υπουργό Άµυνας, Γιάννο Πα-

παντωνίου, που αποδέχτηκε αυτήν την απόφαση και προχώρησε στην σχετική σύµ-

βαση. Πολύ περισσότερο που ήταν γνώστης (Γ. Παπαντωνίου) της προοπτικής να
αγοράσει η HDW, σχεδόν δωρεάν, το Ναυπηγείο Σκαραµαγκά, όπως και συνέβη την
ίδια µέρα (!) της υπογραφής της β΄ σύµβασης «Ποσειδών».

Η β΄ σύµβαση (πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ) ήταν σαφώς και πέρα από κάθε αµφι-

βολία, όπως πληθώρα µαρτύρων κατέθεσαν, ζηµιογόνα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο (όπως
και η α΄ σύµβαση – Αρχιµήδης)
Συγκεκριµένα:

Ήταν απαράδεκτη η επιλογή του εκσυγχρονισµού υποβρυχίων 209. Κι αυτό, γιατί

τα 3 υποβρύχια προς εκσυγχρονισµό ήταν κατά την υπογραφή της σύµβασης το 2002,
µεγάλα σε ηλικία, 25 – 28 ετών.

Για τον εκσυγχρονισµό τους θα χρειάζονταν 6 – 7 χρόνια. Από όλους τους µάρτυρες που προέρχονταν από το Πολεµικό Ναυτικό κατατέθηκε ότι το όριο ηλικίας και
ζωής των υποβρυχίων είναι τα 35 – 40 χρόνια και µετά αποσύρονται. Συνεπώς, όταν
θα ολοκληρωνόταν ο εκσυγχρονισµός τους, θα είχαν περιθώριο ζωής το πολύ 10 χρό-

νια. Παίρνοντας υπ’ όψη και το πολύ υψηλό τίµηµα για τον εκσυγχρονισµό – για ορισµένους 280 εκατ. ευρώ το κάθε υποβρύχιο και για άλλους 330 εκατ. ευρώ – σε
συνδυασµό και µε τον αναµενόµενο χρόνο ζωής, είναι καθαρό ότι η β΄ σύµβαση (ΠΟ-

ΣΕΙ∆ΩΝ) ήταν ζηµιογόνα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Γι’ αυτό, αργότερα, συµφωνήθηκε να εκσυγχρονιστεί µόνο το πρώτο υποβρύχιο
και να αντικατασταθεί ο εκσυγχρονισµός του β΄ και γ΄ υποβρυχίου µε αγορά δυο καινούριων υποβρυχίων τύπου 209.
Απαράδεκτη και ζηµιογόνα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο ήταν και η πρόβλεψη της
σύµβασης αυτής να γίνονται οι πληρωµές, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, χωρίς να
εξαρτάται η πληρωµή από την πρόοδο του έργου. Πρόκειται για «λεόντεια» υπέρ της
γερµανικής HDW ρύθµισης, που οδήγησε στο να δίδονται κάθε χρόνο (µέχρι και το
2006) περισσότερα χρήµατα σε σύγκριση µε την πρόοδο του εκσυγχρονισµού. Οδήγησε στο να απαιτεί η HDW ως ληξιπρόθεσµη οφειλή του Ελληνικού ∆ηµοσίου το
ποσό των 104 εκατ. ευρώ, που τελικά πληρώθηκε το 2009. Συνολικό αποτέλεσµα ήταν
το 2009 να έχει πληρωθεί το 77% του αρχικού συµβατικού τιµήµατος, ενώ το έργο που
είχε εκτελεστεί, ήταν µικρότερο.
Σηµειώνουµε ότι κατά την πρώτη σύµβαση ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (επί Άκη Τσοχατζόπουλου) οι πληρωµές συνδέονταν µε την επιτέλεση συγκεκριµένου κατασκευαστικού
έργου. Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε κατάθεση µαρτύρων, µέχρι και το 2005 δόθηκε
στους Γερµανούς το 81% του συµφωνηθέντος τιµήµατος, ενώ οι αξίες των κατασκευών
ήταν µικρότερες. Επιπλέον, µέχρι σήµερα, έχει παραδοθεί µόλις 1 Υ/Β τύπου 214 (το
Παπανικολής).
Είναι προς έρευνα, αν αυτό οφείλεται στις ρυθµίσεις της σύµβασης ή στον λειψό
έλεγχο και την κακή εκτέλεσή της ή και στα δύο µαζί. Από την έρευνα αυτή θα προ-
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κύψει και το πώς επιµερίζονται οι ευθύνες στους συντάκτες της σύµβασης (Άκης Τσοχατζόπουλος) ή και σε όσους όφειλαν να παρακολουθούν την εκτέλεσή της (Γ. Παπαντωνίου – Σπ. Σπηλιωτόπουλος).

Και η α΄ σύµβαση (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ - Άκης Τσοχατζόπουλος) και η β΄ σύµβαση

(ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ - Γ. Παπαντωνίου) προέβλεπαν ρήτρες, οι οποίες άρχιζαν µεν να λειτουργούν, όταν παρουσιάζονταν προβλήµατα π.χ. καθυστέρησης και άλλα, όµως δεν

εξέπιπταν άµεσα υπέρ του ∆ηµοσίου και για τις οποίες, επιπλέον, το ∆ηµόσιο ουδέποτε

απαίτησε την καταβολή τους, αν και είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις προς τούτο.
Επίσης, το ύψος ποινής των ρητρών (και στις δυο συµβάσεις) ήταν πολύ µικρό

και µάλιστα υπήρχε και πλαφόν για το συνολικό ποσό, που προβλεπόταν στις ρήτρες.

Οι ρυθµίσεις του άρθρου της σύµβασης (άρθρο 27), για την καταγγελία της ήταν
ιδιαίτερα ετεροβαρείς σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ιδιαίτερα ευνοϊκές για τον
αντισυµβαλλόµενο (ΕΝΑΕ και γερµανική κοινοπραξία).
Πράγµατι, ήταν εξαιρετικά περιοριστικές και δύσκολα πραγµατοποιήσιµες οι περιπτώσεις που το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορούσε έγκαιρα να καταγγείλει την σύµβαση,
είτε στο σύνολό της είτε για κάθε ένα Υ/Β.

Αντίθετα, ο αντισυµβαλλόµενος (ΕΝΑΕ και γερµανική κοινοπραξία) µπορούσε
πολύ εύκολα να καταγγείλει την σύµβαση στο σύνολό της, µε µοναδική προϋπόθεση
το Ελληνικό ∆ηµόσιο να έχει καθυστερήσει την προβλεπόµενη από την σύµβαση πλη-

ρωµή, περισσότερο από 6 µήνες από την ηµέρα που θα όφειλε να πληρώσει. Τελικά, η
υπόθεση θα λυνόταν οριστικά σε διεθνή ∆ιαιτησία, µε αβέβαια αποτελέσµατα για τα
ελληνικά συµφέροντα.
Όλα τα παραπάνω ήταν σκανδαλωδώς ευνοϊκά υπέρ της Γερµανικής πλευράς, και
το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν είχε σοβαρό µέσο πίεσης.
3. ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Μαζί µε τις δυο συµβάσεις (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ) υπογράφτηκαν και δυο
συµβάσεις σχετικά µε τα αντισταθµιστικά ωφελήµατα (Α/Ω), επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλο η Α/Ω 08/2000, και επί υπουργίας Γ. Παπαντωνίου η σύµβαση Α/Ω
13/2002, αντίστοιχα.
Με την πρώτη σύµβαση Α/Ω συµφωνήθηκαν µε τα ΕΝΑΕ και την κοινοπραξία
FERROSTAAL – HDW 10 προγράµµατα Α/Ω και µε τη δεύτερη 14 προγράµµατα Α/Ω.
Με βάση τα πορίσµατα του Σ∆ΟΕ και τις προφορικές καταθέσεις των υπαλλήλων, που διενήργησαν τους ελέγχους, πολλά από τα αντισταθµιστικά προγράµµατα
δεν εκτελέστηκαν καθόλου, ορισµένα εµφανίζονται µεν ότι εκτελέστηκαν, αλλά το
έργο δεν αφορούσε σε Α/Ω, σε άλλα έγιναν υπερτιµολογήσεις κλπ. Παίρνοντας όλα
αυτά υπόψη, το Σ∆ΟΕ υπολογίζει ότι έπρεπε να υλοποιηθούν Α/Ω ονοµαστικής, δηλαδή πραγµατικής, συνολικής αξίας 378.539.881 ευρώ. Το ποσό αφορά στις υποχρεώσεις της HDW που προκύπτουν και από τις δυο συµβάσεις. Το Σ∆ΟΕ υπολογίζει ότι
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από τα συµφωνηθέντα Α/Ω δεν εκτελέστηκε περίπου το 55%. Από τα µη εκτελεσθέντα ή εκτελεσθέντα εν µέρει Α/Ω άλλων, η εκτέλεση έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2001
το νωρίτερο, και άλλων το αργότερο µέχρι 2012.

Η ευθύνη της παρακολούθησης για το αν τα προγράµµατα των Α/Ω ξεκίνησαν, αν

προχωρούσαν, µε ποιους ρυθµούς προχωρούσαν και αν ολοκληρώθηκαν, βαραίνει το
Υπουργείο Άµυνας, τον εκάστοτε Γενικό ∆ιευθυντή που ήταν επικεφαλής της Γενικής

∆ιεύθυνσης Εξοπλισµών και Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ), και φυσικά, τους Υπουργούς που

όφειλαν να µεριµνούν και να γνωρίζουν την πορεία υλοποίησης των Α/Ω.
Η µαρτυρική κατάθεση του πρώην Γενικού ∆ιευθυντή της Γ∆ΑΕΕ, κ. Βασιλάκου,

ότι δεν υπάρχει σοβαρή παρακολούθηση της πορείας των Α/Ω, δείχνει µια µόνιµη «πα-

θογένεια» του όλου συστήµατος λειτουργίας των Α/Ω.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες στους Υπουργούς Γ. Παπαντωνίου, Σπ. Σπη-

λιωτόπουλο και Ε. Μεϊµαράκη για τα µεγάλα προβλήµατα που υπήρξαν µε τα αναφερόµενα Α/Ω.
Το αποτέλεσµα είναι η γερµανική πλευρά να γλυτώσει εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ, που όφειλε να πληρώσει σε Ελληνικές εταιρείες για κατασκευές ή παρεχόµενες

υπηρεσίες κλπ εντός της χώρας. Είναι προφανής η ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ο επιµερισµός των ευθυνών στον καθένα καθορίζεται µε βάση α) το πότε κάθε
πρόγραµµα θα έπρεπε να ξεκινήσει και πότε να τελειώσει, και β) ποιανού Υπουργού

η θητεία συνέπιπτε µε την οφειλόµενη έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση του κάθε προγράµµατος Α/Ω.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι την ευθύνη για τα αναφερόµενα Α/Ω την είχε συνολικά
το Υπουργείο Άµυνας (Υπουργοί και Γ∆ΑΕΕ), ακόµη και για όσα Α/Ω δεν αφορούσαν
το Ναυτικό, αλλά, άλλα Υπουργεία. Και αυτό, γιατί τις συµβάσεις των Α/Ω µε όλα τα
επιµέρους προγράµµατα τα είχε υπογράψει το Υπ. Άµυνας.
4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
α) Κατά την εκτέλεση και των δυο βασικών συµβάσεων, όπως είπαµε παραπάνω,
οι πληρωµές ήταν µεγαλύτερες από το εκτελεσθέν από τους αναδόχους έργο
κατασκευής ή εκσυγχρονισµού, αντίστοιχα, των υποβρυχίων τύπου 214 και 209.
β) Αν και προβλέπονταν στις βασικές συµβάσεις, δεν υλοποιούνταν σταδιακά, µε
ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού, η µεταβίβαση της κυριότητας των υποβρυχίων.
γ) Από το 2005 εµφανίζονται τα προβλήµατα στο «Παπανικολής» (κλίση 45 µοιρών, τρέµουλο στο περισκόπιο, µεγάλος θόρυβος, κίνδυνος να µπαίνουν θαλάσσια νερά κ.α.) τα οποία επί µακρόν δεν αναγνωρίζει η Γερµανική πλευρά και
επιµένει να το παραλάβει η Ελλάδα, ως έχει. Τελικά, οι Γερµανοί προχωρούν µονοµερώς σε διορθώσεις και σε πιστοποίηση ότι όλα είναι εντάξει, από την κρατική Γερµανική υπηρεσία BWB.
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Τελικά, λόγω της αντισυµβατικής συµπεριφοράς της γερµανικής πλευράς, το 1ο

υποβρύχιο παραλαµβάνεται µε καθυστέρηση πλέον των 4 χρόνων, πράγµα που ση-

µαίνει ζηµιά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που ήθελε για λόγους εθνικής άµυνας την παράδοση του Υ/Β εντός των χρονικών ορίων που προέβλεπε η σύµβαση (όπως ασφαλώς
και των λοιπών Υ/Β). Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το αν συνέφερε η καταγγελία
της α΄ σύµβασης (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ), η οποία θα οδηγούσε, µε βάση τη σύµβαση, υποχρεωτικά στη διαιτησία, την στιγµή που το Ναυτικό απαιτούσε υποβρύχια και είχε

πληρωθεί το 81% του τιµήµατος.
δ) Σηµειώνουµε ότι δεν δόθηκαν ποτέ στο Ελληνικό ∆ηµόσιο τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, αλλά εταιρικές εγγυητικές επιστολές, που έδωσαν τα ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) µε τη δικαιολογία ότι το κόστος των τραπεζικών εγγυητικών

επιστολών είναι µεγάλο. Είναι σαφές ότι η εξασφάλιση του Ελληνικού ∆η-

µοσίου ήταν πολύ µικρότερη και σύµφωνα µε την γνωµοδότηση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (που µας δόθηκε στην Επιτροπή),
οι εταιρικές εγγυητικές επιστολές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του νόµου
(Π.∆. 284/1989). Η περιορισµένη εξασφάλιση του ∆ηµοσίου έγινε ακόµη πιο
προβληµατική από την στιγµή που αγοράστηκαν τα ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) από
την Γερµανική Κοινοπραξία.

Η ευθύνη βαραίνει τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Γιάννο Παπαντωνίου.
ε)

Ερευνητέο είναι επίσης, εάν µπορούσε να υπάρξει µεγαλύτερη ταχύτητα και
πιο αποτελεσµατική διαπραγµάτευση µετά το 2005 από την πλευρά των τότε
Υπουργών.

στ) Εκείνο που σίγουρα µπορεί να καταλογιστεί, ως ευθύνη, είναι η πληρωµή στη
HDW 104 εκατ. ευρώ, ως ληξιπρόθεσµη οφειλή του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
που πήγαζε από τη β΄ σύµβαση (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ). Την ευθύνη την έχει ο τότε
Υπουργός Εθνικής Άµυνας, Ε. Μεϊµαράκης. Η κοινή λογική απαιτούσε ότι,
µετά την µακρόχρονη κακόπιστη συµπεριφορά των Γερµανών, η πληρωµή
αυτή θα έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα µε την υπογραφή της τροποποίησης της
β΄ σύµβασης (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ). Τελικά, η Γερµανική κοινοπραξία µόλις πήρε τα
104 εκατ. ευρώ αρνήθηκε να υπογράψει τη συµφωνηθείσα τροποποίηση της
σύµβασης.
ζ) Ερευνητέο είναι, επίσης, το αξιόπλοο του υποβρυχίου «Παπανικολής». Υπήρξαν αµφισβητήσεις από τον κ. Βασιλάκο, πρώην Γενικού ∆ιευθυντή της
Γ∆ΑΕΕ, του Υπ. Άµυνας. Ειπώθηκε ότι τα Υ/Β 214 είναι καλά για τον ωκεανό και όχι για την κλειστή θάλασσα του Αιγαίου. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί, αν έγιναν µετρήσεις της κλίσης του υποβρυχίου, σε συνθήκες έντονου
κυµατισµού, και όχι µόνο µικρού και µεσαίου κυµατισµού. Η βελτίωση της
συµπεριφοράς του υποβρυχίου σε συνθήκες µικρού και µεσαίου κυµατισµού
δεν σηµαίνει ότι έχει λυθεί σίγουρα το πρόβληµα της µεγάλης κλίσης στις
συνθήκες του έντονου κυµατισµού.
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5. ΝΟΜΟΣ 3885/2010 (Βενιζέλου)
Ασφαλώς και υπάρχουν ζητήµατα που αφορούν σε πολιτικές ευθύνες πρώτα και κύρια
για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έκανε τον Μάρτιο του 2010 τη νέα συµφωνία µε
τους Γερµανούς και τους αραβικών συµφερόντων διαδόχους τους στην ιδιοκτησία των
ΕΝΑΕ, αλλά και για εκείνους που υπερψήφισαν τον ν. 3885/2010, µε τον οποίο κυρώθηκε από την Βουλή η πιο πάνω συµφωνία (Κυβερνητική πλειοψηφία και ΛΑ.Ο.Σ.)
ή που χωρίς να υπερψηφίσουν, στην ουσία στήριξαν την πιο πάνω συµφωνία (Ν.∆.).
Ευθύνες που απορρέουν από το επαχθές για το Ελληνικό ∆ηµόσιο περιεχόµενο
συγκεκριµένων ρυθµίσεων της συµφωνίας. Ειδικότερα:
Με την περίφηµη «Ρήτρα παραίτησης» που συµπεριλήφθηκε στην συµφωνία (ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΟ D), το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραιτήθηκε από κάθε αξίωση και δικαίωµά του
(όπως π.χ. από την καταβολή ποινικών ρητρών, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών κλπ).
∆ιαγράφονται οι υποχρεώσεις της HDW κλπ. για τα ανεκτέλεστα αντισταθµιστικά
ωφελήµατα. Επίσης, απαλλάσσονται οι ανάδοχοι από φορολογικές παραβάσεις ύψους
συνολικά εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεσµεύτηκε πριν από την ενεργοποίηση της νέας συµφωνίας
να καταβάλλει στους Γερµανούς 200 εκατ. ευρώ, σε εκπλήρωση υποχρεώσεων που το
Ελληνικό ∆ηµόσιο αποδέχθηκε ότι είχε, βάσει των αντίστοιχων άρθρων περί πληρωµών των συµβάσεων, για την κατασκευή των Υ/Β 214 και των εκσυγχρονισµό των
Υ/Β 209. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ F νέας συµφωνίας).
Αναφορικά µε τις πληρωµές, στην νέα συµφωνία για την υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής των Υ/Β 214 (άρθρο 6 σε συνδ. µε α. 27) προβλέφθηκαν τα εξής:

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποδέχθηκε ότι οι πληρωµές που είχε κάνει, ύψους
1.395.300.000 ευρώ, χωρίς να έχει παραλάβει, έγιναν έγκυρα και σε εκπλήρωση – απόσβεση υποχρεώσεών του εκ της σύµβασης.
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέλαβε να καταβάλει τµηµατικά και σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, αρχής γενοµένης από την ηµέρα ενεργοποίησης της νέας συµφωνίας, οπότε
έπρεπε να καταβάλει 103.000.000 ευρώ, το υπόλοιπό του ξανά µε την νέα συµφωνία
προσδιορισθέντος συµβατικού τιµήµατος, (το οποίο συµφωνήθηκε στο ποσό των
1.854.000.000, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση ολοσχερούς εξόφλησης στις
15.11.2013). Και τούτο, πριν από την παράδοση και των 4 Υ/Β και ανεξάρτητα µε την
πρόοδο υλοποίησης των υποχρεώσεων από πλευράς των αντισυµβαλλοµένων. Μόνο
δικαίωµα µη περαιτέρω καταβολής δόσεων πληρωµών προβλεπόταν για το ∆ηµόσιο,
σε περίπτωση µη επιτυχίας από τον ανάδοχο δυο διαδοχικών συµβατικών υποχρεώσεων σε σχέση µε την κατασκευή των Υ/Β, όπως αυτές προβλέπονταν σε παράρτηµα
της συµφωνίας.
Με την νέα συµφωνία προβλέφθηκαν νέοι χρόνοι παράδοσης των Υ/Β, και µάλιστα, µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασης (άρθρο 24), ενώ µε βάση την αρχική σύµβαση 012Β/2000, όπως τροποποιήθηκε, θα έπρεπε το 2ο και 3ο να έχουν ήδη παραδοθεί
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(το 2ο στις 30.06.2008 και το 3ο στις 30.06.2009) και το 4ο να παραδοθεί στις
30.06.2010. Έτσι, µε αφετηρία την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της συµφωνίας, η οποία

ασφαλώς και ακολούθησε την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3885/2010 στο ΦΕΚ,
η οποία έγινε στις 29.09.2010, για το 2ο Υ/Β συµφωνήθηκε παράδοση µέσα σε 18
µήνες, για το 3ο παράδοση µέσα σε 28 µήνες και για το 4ο παράδοση µέσα σε 38 µήνες.
Οι ποινικές ρήτρες (τα ανώτατα όριά τους) µειώθηκαν σε σχέση µε την αρχική
σύµβαση 012Β/2000. Αυξήθηκε, έστω και για λίγο, η περίοδος χάριτος, ενώ ρητά κα-

θορίστηκε (άρθρο 25) ότι η καταβολή των ποινικών ρητρών θα είναι η µόνη ευθύνη του
αναδόχου (και όχι οπωσδήποτε η πλήρης εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για ολοκλήρωση της κατασκευής και παράδοσης των Υ/Β ή η αποζηµίωση για την µη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων).

Αναφορικά µε τους όρους, και ιδίως, τις συνέπειες της καταγγελίας της νέας συµ-

φωνίας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση ακόµα και έγκυρης
από µέρους του ∆ηµοσίου, εξ αιτίας αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου καταγγελίας, όλες οι εισπραχθείσες από τον ανάδοχο/και κύριο υποκατασκευαστή πληρωµές µέχρι το χρόνο της καταγγελίας θα διακρατούνται από αυτούς και δεν θα

επιστρέφονται, ούτε καν µε την εφαρµογή των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. Ενώ, επιπλέον, προβλέπεται η επιστροφή από το ∆ηµόσιο στον ανάδοχο εκκρεµούς εγγυητικής επιστολής, µέσα σε 20 ηµέρες από την ισχύ της καταγγελίας.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι, ήδη, καταγεγραµµένες οι ευθύνες που καταλογίζονται στον Άκη Τσοχατζόπουλο,

όπως τις περιγράφω στην πορισµατική έκθεσή µου, ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην
Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Καταγεγραµµένη είναι και η συµφωνία µας για
παραποµπή του προς περαιτέρω έρευνα στη ∆ικαιοσύνη.
Όσον αφορά στις ευθύνες των µετέπειτα (µέχρι το 2009) Υπουργών Εθνικής Άµυνας, για τις οποίες η αρµόδια εισαγγελέας ζητάει από τη Βουλή έρευνα, αν προκύπτουν
τέτοιες ποινικού χαρακτήρα, από τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, αναφέρουµε τα
εξής:
* Θεωρούµε ανεπιφύλακτα ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη των Γ. Παπαντωνίου, Σπ.
Σπηλιωτόπουλου, Ε. Μεϊµαράκη. Ότι από πράξεις και παραλείψεις τους ζηµιώθηκε το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
* Ανάλογες ευθύνες υπάρχουν και στον Ε. Βενιζέλο για το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης µε την Γερµανική πλευρά, που οδήγησε στο ζηµιογόνο ν. 3885/2010
για τα ελληνικά συµφέροντα, και γι’ αυτό σκανδαλώδη.
* Πολλές πλευρές που αφορούσαν σε γεγονότα, υπουργικές αποφάσεις, παραλείψεις, χειρισµούς κ.α. ή αφορούσαν σε ζητήµατα νοµικά και ουσιαστικά των ίδιων των
συµβάσεων ή την εφαρµογή τους πρέπει να εξεταστούν παραπέρα σε βάθος για να διερευνηθεί, εάν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
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* Για την Α΄ σύµβαση (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ, 012Β/2000) η ευθύνη βαρύνει τον Άκη

Τσοχατζόπουλο και όσους πήραν µέρος και συµφώνησαν στις συνεδριάσεις του
ΚΥΣΕΑ, που ασχολήθηκαν και αποφάσισαν για το θέµα.

* Για την Β΄ σύµβαση (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 021Β/2002) την ευθύνη φέρουν τα µέλη του

ΚΥΣΕΑ που αποφάσισαν το 1998 τον εκσυγχρονισµό των Υ/Β τύπου 209 και ο Γιάννος Παπαντωνίου που, ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, προώθησε την σχετική σύµβαση.

Πρόκειται για δυο ζηµιογόνες συµβάσεις, και ως προς το υψηλότατο τίµηµα και
ως προς τον τρόπο πληρωµής και ως προς τις ελάχιστες εγγυήσεις σωστής εφαρµογής

τους και ως προς τα µη επαρκή µέσα εξασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου,

όπως αναλυτικά εκθέσαµε παραπάνω.
* Για τη Β΄ σύµβαση (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ), για τον εκσυγχρονισµό των τριών υποβρυχίων

209, ο Γ. Παπαντωνίου έχει την κύρια ευθύνη (µαζί µε το ΚΥΣΕΑ) για την κατάρτιση
της σύµβασης. Ο Σπ. Σπηλιωτόπουλος και κατόπιν ο Ε. Μεϊµαράκης ευθύνονται, γιατί
µια προκλητικά ασύµφορη σύµβαση εκσυγχρονισµού παλιών και µεγάλης ηλικίας υποβρυχίων, µε πολύ υψηλό τίµηµα, δεν την απέρριψαν και δεν άρχισαν έγκαιρα διαπραγµατεύσεις, ώστε αντί για εκσυγχρονισµό να αγοράσει η ελληνική πλευρά
καινούρια πλοία τύπου 209.
* Ζηµία υπέστη το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε την πληρωµή 104 εκατ. ευρώ στην γερ-

µανική κοινοπραξία το 2009, ως οφειλοµένων, χωρίς να εξασφαλιστεί η υπογραφή της
συµφωνηθείσης τροποποίησης της σύµβασης. Η ευθύνη βαραίνει τον Ε. Μεϊµαράκη.
* Ευθύνες υπάρχουν και στους τρεις αναφερόµενους Υπουργούς και για λειψή παρακολούθηση της έναρξης, πορείας και ολοκλήρωσης των προγραµµάτων των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων (Α/Ω). Οι ευθύνες επιµερίζονται ανάλογα µε ποια
προγράµµατα «έτρεχαν» κατά την θητεία κάθε ενός Υπουργού, µε αποτέλεσµα να ζηµιώσει το ∆ηµόσιο, εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
* Και άλλες ευθύνες προκύπτουν και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, που πρέπει όµως να διερευνηθούν παραπέρα, όπως αναφέραµε στο σχετικό κεφάλαιο.
* Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, σήµερα, βρίσκεται στην εξής θέση:
Έχει χρυσοπληρώσει τα Υποβρύχια, ενώ του έχει παραδοθεί µόνο ένα (το «Παπανικολής»), οι χρονικές προθεσµίες παράδοσης των υπόλοιπων έχουν υπερβεί κάθε
λογικό όριο.
Η καινούρια συµφωνία (Βενιζέλου) οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερα κέρδη και σε
ενίσχυση της θέσης της γερµανικής πλευράς, σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα ελληνικά ναυπηγεία δόθηκαν σχεδόν δωρεάν στους Γερµανούς και από εκεί
στους Άραβες, ενώ σήµερα δεν δουλεύουν για την κατασκευή των υποβρυχίων και κινδυνεύουν µε κλείσιµο.
Η πορεία του νέου επιχειρηµατικού σχήµατος µε τη συµµετοχή της αραβικών συµφερόντων εταιρίας ABU DHABI MAR έχει πάθει «εµπλοκή», µε άδηλο το µέλλον τόσο
της ολοκλήρωσης της προµήθειας των υποβρυχίων όσο και των ελληνικών ναυπηγείων.
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Είναι φανερό ότι όλα αυτά συνιστούν ένα µεγάλο διαχρονικό σκάνδαλο που βα-

ραίνει την ηγεσία και του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. και δείχνουν µε καθαρό τρόπο, τι σηµαίνουν ιδιωτικός τοµέας, µονοπωλιακές επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και αγορά.

∆είχνουν, γιατί έφτασε στα ύψη το ∆ηµόσιο χρέος, που επικαλείται η Κυβέρνηση (και

η Ν.∆.) για την βάρβαρη επίθεσή της στα δικαιώµατα του λαού και την περιουσία του.
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΑΝΤΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α. Συµφωνώ, σε γενικές γραµµές, µε τον κορµό της έκθεσης που αναλύει το ιστορικό κατάρτισης των συµβάσεων ως και το ιστορικό εξέλιξης της εκτέλεσης αυτών,
βάσει των στοιχείων της ογκωδέστατης δικογραφίας, που ετέθη υπόψη µας, των καταθέσεων των µαρτύρων ως και των εγγράφων που ορισµένοι εξ αυτών κατέθεσαν
στην Επιτροπή µας.

Β. Συµφωνώ οµοίως, ως επί το πλείστον, µε τα συµπεράσµατα της Έκθεσης, όσον
αφορά στις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την εκάστοτε ηγεσία του ΥΕΘΑ κατά την
ελεγχόµενη περίοδο, ειδικότερα όµως κατά το διάστηµα 2006-2009. Είναι σαφές π.χ.
ότι η συνέχιση από πλευράς Γ∆ΑΕΕ άρνησης συνεργασίας και παραλαβής του Υ/Β

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ακόµη και µετά το καλοκαίρι του 2008, όταν το Πολεµικό Ναυτικό

έκρινε το υποβρύχιο αξιόπλοο, ασφαλές και συµβατικά αποδεκτό οφειλόταν, όπως
προέκυψε από τις µαρτυρίες, περισσότερο στην αδυναµία εκπλήρωσης οικονοµικών
υποχρεώσεων από µέρους µας και λιγότερο σε υπαρκτά τεχνικά προβλήµατα. Τελικό
αποτέλεσµα των κακών χειρισµών και της κωλυσιεργίας ήταν η καταγγελία των συµβάσεων από την Γερµανική πλευρά στις 21-9-2009. Σε κάθε περίπτωση οι χειρισµοί
των υπηρεσιών ήσαν πλήρως γνωστοί στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ. Εκτιµώ ότι το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και το ΠΝ ζηµιώθηκαν µε το να έχουν καταβάλει το µεγαλύτερο
µέρος της αξίας των Υ/Β και από το 2008 που το «Παπανικολής» κρίθηκε αξιόπλοο,
να καθυστερήσει η παραλαβή του έως το 2010. Μάλιστα, µετά την Γερµανική καταγγελία των Συµβάσεων, όπου κινδύνεψε το σύνολο των µέχρι τότε καταβληθέντων
ποσών, δεδοµένης της µη κυριότητας επί των ναυπηγουµένων Υ/Β τύπου 214, προκλήθηκε ζηµία στα µελλοντικά προγράµµατα ναυπήγησης του ΠΝ, όπου για να γίνει
άλλη συνεργασία µε άλλους κατασκευαστές θα απαιτηθεί νέα υποδοµή.
Γ. Τα αυτά, τηρουµένων των αναλογιών, µπορούν να λεχθούν και για την σύµβαση 021Β/02. Εκτιµώ ότι το ∆ηµόσιο και το ΠΝ ζηµιώθηκαν µε το να έχουν καταβάλει το µεγαλύτερο µέρος της αξίας εκσυγχρονισµού των Υ/Β τύπου 209, τα οποία
απαξιώθηκαν λόγω των καθυστερήσεων και στις δύο συµβάσεις και κατέστησαν, τελικά, ένα υπέρµετρα φιλόδοξο, χρονικά ασύµφορο και, κατά τα φαινόµενα, τεχνικά
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αµφισβητούµενο εγχείρηµα. Αποτέλεσµα των κακών χειρισµών από ελληνικής πλευ-

ράς ήταν η καταγγελία των συµβάσεων από γερµανικής πλευράς και το ναυάγιο των

συµπεφωνηµένων για αγορά δυο νέων Υ/Β τύπου 209 ΑΙP, αντί του αµφίβολου τε-

χνικά και χρονικά εκσυγχρονισµού των δυο παλαιών.

∆. Στο σηµείο αυτό οφείλω να υπενθυµίσω ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε αντιταχθεί έντονα

στην κατάτµηση της δικογραφίας και στον περιορισµό, στο πρόσωπο του κ. Α.Τσοχατζόπουλου της έρευνας από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή – σε ρητή αντι-

διαστολή προς την εισαγγελική παραγγελία – στην «εξαφάνιση» του ΚΥΣΕΑ και την
παραποµπή της έρευνας για τους υπόλοιπους διατελέσαντες ΥΕΘΑ στην Επιτροπή µας,
που είχε εξ ορισµού λιγότερες δυνατότητες από την προαναφερθείσα.

Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί ότι η Επιτροπή µας κινήθηκε µε εξαιρετικά
έντονους ρυθµούς (15 συνεδριάσεις διαρκείας σχεδόν 71 ωρών σε διάστηµα τριών
εβδοµάδων) και οι εξετασθέντες µάρτυρες ήσαν οι «θεσµικοί», δηλαδή οι πρώην
ΥΕΘΑ, οι πρώην Γεν. Γραµµατείς ΓΓΟΣΑΕ, οι πρώην Γεν. ∆ιευθυντές Γ∆ΑΕΕ, πρώην
Α/ΓΕΝ, ανώτεροι αξιωµατικοί του ΠΝ κλπ. Λόγω των ασφυκτικών προθεσµιών που
είχαν τεθεί για την υποβολή της έκθεσης, ήταν εκ των πραγµάτων ανέφικτο - καίτοι
κατά τη γνώµη µου απαραίτητο- να διευρυνθεί ο κύκλος των µαρτύρων. Προσθέτω
µάλιστα ότι όταν εζήτησα να εξετασθούν κατ’αντιπαράσταση ο κ. Βασιλάκος µε τον
κ. Μεϊµαράκη, δοθέντος ότι ο πρώτος είχε απευθύνει σοβαρές κατηγορίες κατά του
τέως πολιτικού του προϊσταµένου, το αίτηµά µου απορρίφθηκε από τη µεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής.
Ως εκ τούτο θεωρώ ότι η διαδικασία, µε τους ταχύτατους ρυθµούς µε τους οποίους εξελίχθηκε, δεν µπόρεσε να καταλήξει σε πλήρη και ολοκληρωµένα συµπεράσµατα.
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ΕΚΘΕΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΘΟ∆ΩΡΗ ∆ΡΙΤΣΑ

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 214 ΚΑΙ 209
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Α/Ω

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι εργασίες της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για τη διερεύνηση των συµβάσεων ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (012Β/2000) και ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (021Β/2002) και των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων (Α/Ω) µε τις συµβάσεις
8/2000 και 13/2002, αντίστοιχα, κατέδειξαν τις ευθύνες της πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας για το µόνιµα θολό τοπίο, τις στρεβλώ-

σεις και τις αδιαφανείς καταστάσεις που έχουν διαµορφωθεί ειδικά σε ένα πεδίο τόσο
κρίσιµο όπως είναι το πεδίο των αµυντικών εξοπλισµών.
Ένα πεδίο που επιβαρύνει την ελληνική οικονοµία, τους εργαζόµενους φορολογούµενους, χωρίς να υπάρχει απτό, σίγουρο, ασφαλές και χρήσιµο αποτέλεσµα, µε
γνώµονα την άµυνα, το δηµόσιο συµφέρον και την οικονοµική, παραγωγική και κοινωνική ανάπτυξη. Ειδικά στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν,
εξελίχθηκαν και εν τέλει καταγγέλθηκαν για να λάβουν, κατόπιν, διαστάσεις «νόµου
του κράτους» οι τέσσερις αυτές συµβάσεις, µε τον νόµο 3885/2010, είναι έκδηλη η
διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος, µέσω της σύναψης και της εκτέλεσης συµβάσεων για
αµυντικούς εξοπλισµούς χωρίς προγραµµατισµό, κεντρικό σχεδιασµό, επαρκή αιτιολόγηση, εύλογη σχέση κόστους- αποτελέσµατος και χρονική εγγύτητα χρησιµοποίησής τους. Επιπλέον χρειάζεται να απαντηθεί το ερώτηµα αν αυτές οι συµβάσεις, η
πολιτική εξοπλισµών των Ενόπλων ∆υνάµεων γενικότερα, υπηρετούν αµυντικές ανάγκες της Ελλάδας ή νατοϊκούς σχεδιασµούς και σκοπούς στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές ευθύνες οι οποίες προκύπτουν είναι βέβαιες, υπαρκτές
και σοβαρές. Η πολυπλοκότητα όµως των υποθέσεων αυτών, αλλά και τα στενά όρια
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δυνατοτήτων της Επιτροπής εξαιτίας του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου και της κατάτµησης της υπόθεσης, τόσο για τις πολιτικές ευθύνες όσο και για τις ενδεχόµενες
ποινικές, επιβάλλουν περαιτέρω διερεύνηση.

Οι εργασίες της Επιτροπής, όσα οι µάρτυρες κατέθεσαν, όσα κατατέθηκαν εγ-

γράφως, όσα ήρθαν ως πορίσµατα ή επίσηµα έγγραφα κυρίως των υπηρεσιών του

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ)
και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) δικαίωσαν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, πριν και κατά την διάρκεια της προηγούµενης Επιτροπής, εκείνης της Προκαταρκτικής Εξέτασης.
Η υπόθεση κατατµήθηκε αυθαίρετα (και αυτό επαναλαµβάνεται καθώς τίθεται

εκτός διερευνητικού, χρονικά και ουσιαστικά, πλαισίου η περίοδος υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου στην οποία διαµορφώθηκε ο νόµος - σύµβαση 3885/2010) από την
έρευνα της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, εξαιρέθηκε κατά ουσία η περίοδος
κατάρτισης των συµβάσεων, η έρευνα επικεντρώθηκε στο πρόσωπο µόνο του πρώην
υπουργού Εθνικής Άµυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου και αποσυνδέθηκε η παραγγελία των
υποβρυχίων, και του ενός και του άλλου προγράµµατος, από την τύχη των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, την πώλησή τους στην γερµανική κοινοπραξία HDW/Ferrostaal
και κατόπιν ThyssenKrupp και µετέπειτα στην AbuDhabiMar. Η ιδιωτικοποίηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, η εκποίηση του δηµόσιου πλούτου, η κατασπατάληση του

δηµόσιου χρήµατος είναι αλληλένδετα γεγονότα, τις συνέπειες των οποίων σε µεγάλο
βαθµό βιώνουν πλέον στην καθηµερινότητά τους οι πολίτες. Πολύ περισσότερο, που
εµφανώς οι συµβάσεις για τα υποβρύχια και η εκτέλεσή τους έχουν συµβάλει σηµαντικά στη διόγκωση του δηµόσιου χρέους.
Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεθόδευση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της περαιτέρω – µετά την προκαταρκτική εξέταση για τον κ. Τσαχατζόπουλο –
έρευνας από την Ειδική ∆ιαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων (ενισχυµένη µετά από σχετική τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής µε τις
αρµοδιότητες της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας), οδήγησε στην διαµόρφωση ενός
αντιφατικού και «ερµαφρόδιτου» θεσµικού πλαισίου έρευνας µε προδιαγεγραµµένα
αδιέξοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Επιτροπή αυτή δεν εκδίδει «πόρισµα», αλλά
µόνο υποβάλλει «έκθεση»!
Ι. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Η δεσπόζουσα θέση της γερµανικής πλευράς (κατάθεση Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου)
και η θέση «µε την πλάτη στον τοίχο» της ελληνικής πλευράς (κατάθεση Ευάγγελου
Μεϊµαράκη) αποτελεί κοινή πεποίθηση, πιστεύω, όλων των µελών της Επιτροπής, αλλά
και του συνόλου σχεδόν των µαρτύρων. Η εξέλιξη αυτή, πέραν των επιµέρους χειρισµών εκτέλεσης και παρακολούθησης των συµβάσεων, δεν θα ήταν τόσο ευνοϊκή υπέρ
της γερµανικής πλευράς, εάν οι δύο αρχικές συµβάσεις δεν περιελάµβαναν ρυθµίσεις
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και δεν χαρακτηρίζονταν από παραλείψεις που τις καθιστούσαν ετεροβαρείς ή και λε-

όντειες. Τέτοια στοιχεία οφείλει η περαιτέρω έρευνα να αναζητήσει τουλάχιστον στα
εξής επίδικα ζητήµατα:

α. Προπληρωµές. β. Τµηµατική αναλογική µεταβίβαση κυριότητας. γ. Μορφή εγγυητικών επιστολών. δ. Καταγγελία Σύµβασης και ∆ιαιτησία.

Οι συµβάσεις ήταν προβληµατικές ήδη στην κατάρτισή τους και το αρχικό τους πε-

ριεχόµενο. Για παράδειγµα, στην σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ τα άρθρα 6 (τρόπος καταβολής, οι καταβολές εξαρτώνται από ηµεροµηνίες, ανεξάρτητα από την πρόοδο των

εργασιών), 7 όπου γίνεται λόγος για «µεταβίβαση κυριότητας» ενώ τα υποβρύχια ανή-

καν στο Πολεµικό Ναυτικό, 25 όπου ορίζονται ποινικές ρήτρες που δεν υπερβαίνουν

το 6%, του συνολικού τιµήµατος, 26-27-28 σχετικά µε την καταγγελία της σύµβασης
και την προσφυγή στην διαιτησία. Πανοµοιότυπες είναι και οι διατυπώσεις µε τα άρθρα
της αντίστοιχης σύµβασης ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ. Στην δεύτερη µάλιστα σύµβαση είναι αξιοσηµείωτο ότι ενώ προβλεπόταν – αν και όχι µε σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο – η
απόδοση ποσοστών κυριότητας στο ελληνικό ∆ηµόσιο επί των νέων υπό κατασκευή
υποβρυχίων, αυτά ουδέποτε αποδόθηκαν, παρά τις χαλαρές, είναι η αλήθεια, οχλήσεις
της ελληνικής πλευράς.

Μέγιστο «αγκάθι» ο τρόπος και το ύψος των καταβολών από πλευράς ελληνικού
∆ηµοσίου: Αναλυτικά για την ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ έχουν καταβληθεί τα ακόλουθα ποσά ανά
έτος: 2000, 184.000.000 ευρώ (θεωρούνται προκαταβολές). 2001, 133.700.000 ευρώ.
2003, 308.500.000 ευρώ. 2005 (έτος κατά την σύµβαση, της παραλαβής του ΠΑΠΑ-

ΝΙΚΟΛΗΣ), 306.100.000 ευρώ. 2006, 220.800.000 ευρώ. Το πρόγραµµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
(εκσυγχρονισµός των 209) προβλέπει καταβολές χρηµάτων ανά έτος: Το 2002 που υπογράφηκε η σύµβαση πληρώθηκαν 219.300.000 ευρώ, το 2003 109.000.000 ευρώ, το
2004 128.500.000 ευρώ, το 2005 45.700.000 ευρώ και το 2006 30.800.000 ευρώ. Οι
πληρωµές σταµατούν το 2007 και 2008. Το 2009 πληρώνονται 104.100.000 ευρώ. Σηµαντική σε αυτό το πλαίσιο είναι και η αποστροφή του σηµερινού επιτελή του ΓΕΝ που
υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Εξοπλιστικών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, Σπυρίδωνα Πατρελάκη: «φταίει το περιεχόµενο των συµβάσεων που πληρώναµε
χωρίς να παραλαµβάνουµε».
H σύµβαση/πρόγραµµα ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (κατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων 214,
ενός στο ναυπηγείο της HDW στο Κίελο και τριών στην ΕΝΑΕ) παρουσίαζε έντονα
προβλήµατα τόσο ως προς τα κριτήρια παραγγελίας όσο και ως προς τις δυνατότητες
του ελληνικού ∆ηµοσίου.
α) τα δύο ανελαστικά κριτήρια που είχαν τεθεί από την επιτροπή του Ανώτατου
Ναυτικού Συµβουλίου και τα οποία είχαν επικαλεστεί οι κ. Τσοχατζόπουλος και Σµπώκος ως εκείνα που είχαν την βαρύνουσα σηµασία για να καταλήξει το ΚΥΣΕΑ στην επιλογή των 214, πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του Πολεµικού
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Ναυτικού, δηλαδή το σύστηµα αναερόβιας πρόωσης και το απόθεµα τορπιλών γερµα-

νικής προέλευσης καταδεικνύεται ότι:

Η αναερόβια πρόωση ακόµη δεν έχει αποδειχθεί και δεν έχει πιστοποιηθεί ότι λει-

τουργεί πλήρως σε όλες τις συνθήκες και σύµφωνα µε τις συµβατικές προδιαγραφές
(κατάθεση Ευάγγελου Βασιλάκου), καθώς ήταν ένα από τα έξι σηµεία που καθιστού-

σαν το ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ «µη υποβρύχιο» (έκφραση Ευτύχιου Νικολιδάκη). Από την
άλλη πλευρά, επιτελείς και αξιωµατικοί του ΓΕΝ υποστηρίζουν ότι το ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΗΣ πλέον είναι απολύτως αξιόµαχο και αξιόπλοο, σύµφωνα και µε όσα η έκθεση της
BWB υποστήριζε τον Οκτώβριο του 2008. Όµως, το κρίσιµο ερώτηµα αν το ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ πληροί τις συµβατικές προδιαγραφές έµεινε αναπάντητο, παρά τις επίµονες ερωτήσεις.
Με µια απλή µετατροπή της τάξης των 4 - 5 εκατοµµυρίων ευρώ, το βλητικό σύ-

στηµα τορπιλών µπορεί να «αναγνωρίσει» και να βάλλει µε όπλα - τορπίλες γαλλικής
ή ιταλικής προέλευσης. Αντίστοιχα, δεν απαντήθηκε αν ένα γαλλικό ή σουηδικό υποβρύχιο, που ήταν οι διεκδικητές της παραγγελίας, θα µπορούσε µε ανάλογη µετατροπή
να εξοπλιστεί µε το ελληνικό απόθεµα σε γερµανικές τορπίλες.

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η επιλογή των υποβρυχίων 214
και η συνεργασία µε τους Γερµανούς έγινε µε άλλα κριτήρια και στη συνέχεια µεθοδεύτηκε η νοµιµοποιητική φόρµα. Τα πραγµατικά κριτήρια ελέγχονται, αλλά η µεθό-

δευση είναι προφανής.
β) Τα σηµειώµατα που παρέδωσε στην Επιτροπή ο επιτελής του ΓΕΝ, Σπυρίδων
Πατρελάκης, που υπηρετεί σήµερα στη Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ), αποκαλύπτουν ότι αν και είχε καταβληθεί το 81% των προβλεπόµενων για το ελληνικό ∆ηµόσιο ποσών προς την ΗDW, το 2006, όταν τέθηκε το
ζήτηµα της ελλιπούς ετοιµότητας του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, η Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών δεν άσκησε τα δικαιώµατα διεκδίκησης ποινικών ρητρών.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της σύµβασης και µε τις καταθέσεις Ευθυµίου (∆ιευθυντής Γ∆ΑΕΕ επί Νέας ∆ηµοκρατίας από το Μάρτιο 2004 έως και τον Απρίλιο του
2006), Βασιλάκου (Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ΑΕΕ µε τις νέες διευρυµένες αρµοδιότητες, όπως ρυθµίστηκαν µετά τον Απρίλιο του 2006), οι ποινικές ρήτρες ανέρχονταν
µόλις στο 6% του συµβατικού τιµήµατος των 4 υποβρυχίων. Συνολικά πάντως οι ποινικές ρήτρες (µε ένα επιπλέον 5% για τεχνικά ζητήµατα) δεν ξεπερνούν το 11% του συνολικού τιµήµατος, και εποµένως δεν εγγυούνταν τα συµφέροντα του ελληνικού
∆ηµοσίου. Ελέγξιµος είναι ο αντίλογος ότι αυτά τα όρια ποινικών ρητρών τα έθετε το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
γ) Στις 13 Ιανουαρίου 2009 συγκροτείται για πολλοστή φορά Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων µε πρόεδρο τον Πλοίαρχο, Ευτύχιο Νικολιδάκη, και µε σκοπό τη βελτίωση
των όρων της σύµβασης του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (πρόκειται ουσιαστικά για
επανασυγκρότηση, αφού συµµετέχουν λίγο πολύ τα ίδια µέλη ή αναλαµβάνουν να διευθετήσουν τα ίδια ζητήµατα). Σύµφωνα µε το πρακτικό συγκρότησης της Επιτροπής
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αναφέρεται ανάµεσα στους σκοπούς ότι: «για την τροποποίηση 17 της Σύµβασης
012Β/00 (…) α. την επίλυση µε κοινά αποδεκτό τρόπο, των τεχνικών προβληµάτων του
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (…) β. την επίλυση εκκρεµών, νοµικών ζητηµάτων, ώστε να εξασφα-

λιστεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος (…) γ. την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος παραδόσεων και πληρωµών, οι οποίες να συνδέονται µε την πιστοποίηση επίτευξης
πραγµατικών ορόσηµων γεγονότων (milestones).»

Αυτή, δηλαδή, η Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων ερχόταν, µε καθυστέρηση σχεδόν

δέκα ετών από την κατάρτιση της σύµβασης, να εξαρτήσει την παράδοση του ΠΑ-

ΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και των άλλων τριών υποβρυχίων από πραγµατικά ναυπηγικά γεγονότα,
τα οποία θα συµπεριελάµβαναν και τις διορθωτικές εργασίες ή τις παρεµβάσεις που

είχαν προκύψει µετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήµατα του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. Με άλλα
λόγια, η Επιτροπή ερχόταν να «διορθώσει» τη σύµβαση, παρεµβαίνοντας εκ των υστέ-

ρων για όσα είχαν προκύψει ως προβλήµατα, ώστε να µπορεί το ελληνικό ∆ηµόσιο να

εγείρει διεκδικήσεις απέναντι στην γερµανική εταιρεία και την ΕΝΑΕ, και να είναι νοµότυπη η παραλαβή του υποβρυχίου.

Σχετικά µε τη Σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ για τον εκσυγχρονισµό υποβρυχίων της κλάσης 209 µε πρώτη παράδοση το υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ το Νοέµβριο του 2007 (δεν
έχει ακόµη παραδοθεί), πρέπει να τονιστούν, τα ακόλουθα:
Το καλοκαίρι του 2008, Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Αµυντικών Εξοπλισµών µε πρόεδρο τον Πλοίαρχο, Ευτύχιο Νικολιδάκη, συγκροτείται
προκειµένου να αναπροσαρµόσει/τροποποιήσει την σύµβαση. Αντικείµενο των διεκ-

δικούµενων τροποποιήσεων ήταν η επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης του ΩΚΕΑΝΟΣ, η αντικατάσταση της σύµβασης εκσυγχρονισµού, µε νέα σύµβαση κατασκευής
δύο εξ ολοκλήρου νέων υποβρυχίων 209 (µε σύστηµα, όµως, αναερόβιας πρόωσης) και
η εξάρτηση των καταβολών από την παράδοση υλικού εκ µέρους του κυρίου αναδόχου (Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.) και όχι από χρονολογίες, καθώς και η διαγραφή της
ανάλογης συµβατικής οφειλής του ελληνικού ∆ηµοσίου, σε περίπτωση που αυτό δεν
ασκούσε το δικαίωµα προαίρεσης για τον εκσυγχρονισµό ενός ακόµη υποβρυχίου. Τα
Ναυπηγεία υποστήριξαν, όταν προσήλθαν στην διαπραγµάτευση, ότι: πρώτον, η καθυστέρηση στην παράδοση του ΩΚΕΑΝΟΣ οφειλόταν στο ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς
δεν είχε απαντήσει θετικά ή αρνητικά ως προς το εύρος ορισµένων επιπλέον εργασιών
εκσυγχρονισµού, ασφαλίστρων κτλ, τις οποίες η ΕΝΑΕ έκρινε σκόπιµο να χρεώσει
αναλυτικά (18.773.382 ευρώ) και δεύτερον, ότι όσα είχε χρεωθεί το ελληνικό ∆ηµόσιο,
ως καταβληθέντα ποσά, ανταποκρίνονταν σύµφωνα µε την ΕΝΑΕ στο υλοποιηθέν,
συµβατικό έργο. Η τροποποίηση δεν έγινε ποτέ, αντίθετα µεσολάβησε η καταγγελία της
σύµβασης από πλευράς ΕΝΑΕ και HDW.
Μάλιστα, ΕΝΑΕ και HDW/ThyssenKrupp ισχυρίζονταν στην διάρκεια αυτών των
διαπραγµατεύσεων (νέος γύρος το 2008 και εντεύθεν) ότι το Πολεµικό Ναυτικό ήταν
υπερήµερο, καθώς δεν είχε καταβάλει ποσό που ανερχόταν περίπου στα 108.000.000
ευρώ. Το θέµα αυτό διευθετείται µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής για το επόµενο
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οικονοµικό έτος (2009) έπειτα από σχετική συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών,

χωρίς όµως να συνοδευτεί η πληρωµή αυτή από την τροποποίηση της σύµβασης, όπως

παραπάνω περιγράφεται.

Ειδικά για το ζήτηµα της πληρωµής του εντάλµατος αυτού, τελικά 105.355.980

ευρώ (138/2009), η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είχε αρνηθεί να το υπογράψει, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει γνωµοδοτήσει ότι

η σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ήταν µη σύννοµη, καθώς δεν διαβιβάστηκε για προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο (διατάξεις 98 Συντάγµατος, 19 παράγραφος 7 Οργανισµού Ελεγκτικού Συνεδρίου - Π∆ 774/1980) αν και το αντικείµενό

της υπερέβαινε τα 1.500.000 ευρώ. Με την ίδια γνωµοδότηση, το περιεχόµενο της εν
λόγω σύµβασης δεν ενέπιπτε στις διατάξεις περί απορρήτου προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εξαιρείται από τον εν λόγω προσυµβατικό έλεγχο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ηλεκτρονικής σελίδας
Wikipedia που κατέθεσε στην Επιτροπή ο Πλοίαρχος, Ευτύχιος Νικολιδάκης, τα υποβρύχια τύπου 209 µπορούσαν και αυτά να φέρουν σύστηµα αναερόβιας πρόωσης. Τέτοια υποβρύχια είχαν παραγγελθεί ως καινούρια από την Νότια Αφρική το 2000 και

κόστιζαν 285 εκατοµµύρια ευρώ το ένα, ενώ ο εκσυγχρονισµός και η µετασκευή των
ελληνικών, που υποτίθεται ότι είχε ήδη ξεκινήσει από διετίας (2004) στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά, κόστιζε κάτι παραπάνω από 350 εκατοµµύρια το ένα. ∆ηλαδή, η Ελλάδα

χρεώθηκε πολλαπλάσια την µετασκευή και τον εκσυγχρονισµό υποβρυχίων που θα
έφθαναν στα όρια της επιχειρησιακής τους ηλικίας µόλις ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες παρέµβασης και αλλαγών. Άξιο µνείας ότι αυτό το ενδεχόµενο, η κατασκευή δηλαδή υποβρυχίων κλάσης 209 µε προσθήκη των «εξελιγµένων» συστηµάτων
αναερόβιας πρόωσης, απορρίφθηκε και στην περίπτωση της σύµβασης ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ
και το ελληνικό ∆ηµόσιο (ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ΚΥΣΕΑ, Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών) προχώρησαν στην παραγγελία ενός εξ ολοκλήρου στα χαρτιά και
εν πολλοίς «άγνωστου» ως προς την πραγµατική επιχειρησιακή του ανωτερότητα, υποβρυχίου. Χαρακτηριστικό, για την Ιστορία, είναι το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβαινε
για πρώτη φορά. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παράγγειλε υποβρύχια τύπου 209
πριν από 40 χρόνια, όταν και αυτός ο τύπος υποβρυχίων ήταν ακόµα στα χαρτιά!
Είναι προβληµατικός και δαιδαλώδης και εν τέλει ευνοϊκός για την γερµανική
πλευρά, ο τρόπος χρηµατοδότησης των δύο προγραµµάτων. Στην πρώτη περίπτωση,
του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ, η χρηµατοδότηση γίνεται µέσω τραπεζικών δανείων
και βεβαίωσης πιστώσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από τις υποτιθέµενες
παρακολουθήσεις και σχετικές διαβιβάσεις τους, από το κλιµάκιο της αρµόδιας οικονοµικής διεύθυνσης του τοµέα Ε2 του ΓΕΝ. Αυτή η µέθοδος όµως έχει ηµεροµηνία
λήξης, (κατά σύµπτωση;) το έτος 2005, όταν, κατά συµβατική πρόβλεψη, θα έπρεπε να
παραδοθεί το πρώτο υποβρύχιο, ενώ έως εκείνη την στιγµή έχει καταβληθεί, από πλευράς ελληνικού ∆ηµοσίου, το 74% του προγράµµατος. Μετά από το έτος αυτό, και ενώ
έχουν ήδη διαπιστωθεί τα έξι, βασικά προβλήµατα (κλίση σε κυµατισµό, περισκόπιο,
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αναερόβια πρόωση, βλητικό σύστηµα, ακουστική υπογραφή κτλ) που καθιστούν το

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, «µη υποβρύχιο» (αποστροφή πλοιάρχου Ευτύχιου Νικολιδάκη), η
χρηµατοδότηση παύει, όχι επειδή διαπιστώνεται η προβληµατική κατάσταση του υπο-

βρυχίου ή επειδή ασκεί πίεση η ελληνική πλευρά, αλλά επειδή δεν έχουν προβλεφθεί

οι σχετικές πιστώσεις στο πρόγραµµα ΕΜΠΑΕ των Ενόπλων ∆υνάµεων, για την πε-

νταετία 2006-2011. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι αφενός µεν δεν είναι βέβαιο ότι συστήθηκε νέο ΕΜΠΑΕ για την περίοδο 2006-2011 αφετέρου δε, ότι εισερχόµαστε ήδη

στην αρχή της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης, η οποία αν και δεν δηµοσιοποιείται,
εντούτοις αποδεικνύεται τώρα πια ότι απασχόλησε ήδη σοβαρά τα ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια και ειδικά τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας. Στην δεύτερη περίπτωση,

το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των υποβρυχίων 209 (σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ), η χρηµατοδότηση και η εκταµίευση γίνεται από τα κεφάλαια του ΓΕΝ, της οικονοµικής ∆ιεύθυνσης Ε2, έπειτα από σχετικές οχλήσεις και υπενθυµίσεις του κλιµακίου
παρακολούθησης του έργου στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Οι καταβολές δεν συνδέονταν µε πραγµατική, απτή εξέλιξη και εφαρµογή του βελτιωτικού ναυπηγικού έργου, αλλά µε ηµερολογιακές αναφορές στην αρχική σύµβαση.

Το υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ που ήταν να παραδοθεί πρώτο δεν έχει ακόµη σήµερα παραδοθεί στο ελληνικό ∆ηµόσιο, παρότι έχει καταβληθεί το 75% του συνολικού τιµήµατος εκσυγχρονισµού των υποβρυχίων 209. Η παραπάνω κατάσταση, µαζί µε το

γεγονός ότι η ΕΝΑΕ – HDW χρέωνε µονοµερώς διάφορες εργασίες σε βάρος του ∆ηµοσίου, οδήγησαν το ελληνικό ∆ηµόσιο να θεωρείται υπερήµερο την τριετία 2006 –
2009 και ενώ δεν είχαν υπάρξει σχετικές τροποποιήσεις στις αρχικές συµβάσεις, προκειµένου να διασφαλίζονται οι θέσεις, τα συµφέροντα, οι καταβολές και οι έγκαιρες παραλαβές των υποβρυχίων, µε την απειλή κυρώσεων σε βάρος της κύριας αναδόχου
εταιρείας και των υποκατασκευαστών. Ενδεικτικό συν τοις άλλοις, ότι η ΕΝΑΕ χρέωσε επιπλέον ασφάλιστρα για το ΩΚΕΑΝΟΣ ύψους 18.000.000 ευρώ, κατά σύµπτωση
(;) την περίοδο ενεργοποίησης των ποινικών ρητρών της άλλης σύµβασης/προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (Ιανουάριος-Απρίλιος 2006), όταν το αντίστοιχο ύψος των ενδεχόµενων εκπτώσεων ποινικών ρητρών (ποσοστό 6% του τιµήµατος της σύµβασης) θα
ήταν επίσης, 18.000.000 ευρώ.
Ελέγξιµο επίσης είναι ότι για την εκτέλεση των εργασιών, είχαν κατατεθεί εταιρικές εγγυητικές επιστολές των ΕΝΑΕ, δηλαδή, της εταιρείας - αναδόχου της σύµβασης, πριν από την ιδιωτικοποίησή της. Με άλλα λόγια, εταιρεία του ∆ηµοσίου
(υπαγόµενη στο Υπουργείο Οικονοµικών) µε έντονα οικονοµικά προβλήµατα και µεγάλα χρέη, εγγυόταν απέναντι στον αντισυµβαλλόµενο ελληνικό ∆ηµόσιο. Και όχι
µόνο αυτό, αλλά η εταιρικής µορφής εγγυητικές επιστολές παρέµειναν εν ισχύ και µετά
την ιδιωτικοποίηση της ΕΝΑΕ.
Ως προς το θέµα των εταιρικής µορφής εγγυητικών επιστολών που είχαν κατατεθεί, σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θεωρεί µη σύννοµη
αυτήν την πρακτική, καθώς όπως επισηµαίνει, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 284/1989 που
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διέπει τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων, (άρθρο 29) οι εγγυητικές επιστολές
περιοριστικά έχουν µόνο τρεις µορφές: α. γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων β. τραπεζική εγγυητική επιστολή και γ. εγγυητική

επιστολή του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.

Να επισηµανθεί εδώ και η στάση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, Γιάννου

Παπαντωνίου, ο οποίος αν και παραδέχθηκε ότι η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση
των ΕΝΑΕ είχε προηγηθεί χρονικά στο ΚΥΣΕΑ από την οριστικοποίηση της κατάρτι-

σης και της υπογραφής της σύµβασης του προγράµµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, εντούτοις επέµεινε ότι ήταν σύννοµο να κατατεθούν εταιρικές εγγυητικές επιστολές από την ΕΝΑΕ,

καθώς ήταν δηµόσια επιχείρηση την ηµέρα υπογραφής της ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, έστω και αν
µετά από δύο εικοσιτετράωρα παραχωρήθηκαν στην HDW! Προς διερεύνηση παραµένει, γιατί το ελληνικό ∆ηµόσιο δεν επανήλθε µε τροποποίηση της σύµβασης, προκειµένου από πλευράς της νέας ιδιωτικής, πλέον, εταιρείας ΕΝΑΕ να κατατεθούν οι
προαπαιτούµενες εκ του νόµου τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.

Σχετικά µε τα Α/Ω:
α) Σύµβαση 08/2000 ονοµαστική αξία προγραµµάτων: 282.156.641 ευρώ, πιστωτική αξία: 1.540.164.396 ευρώ. ∆εν πιστώθηκαν: το πρόγραµµα κατασκευής βαγονιών στην ΝΒΕΕ και το πρόγραµµα παροχής πλοιαρίων RIB
(ονοµαστικές αξίες 40.198.689 και 1.600.000 ευρώ αντίστοιχα). Το δεύτερο

πρόγραµµα (πρόγραµµα 10 της σύµβασης) δεν έχει πιστωθεί καθώς, αν και τα
σκάφη (αρχικώς 12 στον αριθµό, τελικά έπειτα από τροποποίηση της σύµβασης, 6 στην ίδια ονοµαστική αξία) παραδόθηκαν στο ΓΕΝ, δεν έχουν παρα-

ληφθεί επίσηµα, καθώς παρουσίασαν ουσιώδη προβλήµατα (π.χ., µειωµένη
απόδοση κινητήρων). Οπότε το πρόγραµµα αυτό θεωρείται για το ΓΕΝ και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ως µη υλοποιηµένο.
β) Σύµβαση 13/2002 ονοµαστική αξία προγραµµάτων 96.383.240 ευρώ, πιστωτική αξία 522.891.793,60 ευρώ. Από τα 14 προγράµµατα της σύµβασης, 3
έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 100% (σταθµός υδρογόνου, παροχή λογισµικού προγράµµατος στο Πολεµικό Ναυτικό, άµεση επένδυση στην ΕΝΑΕ,
χωρίς να ξεκαθαρίζεται ποια είναι αυτή, ενώ η παραγωγή µπαταριών για υποβρύχια της Νότιας Αφρικής έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 65,41%). Υπάρχουν
πιστώσεις, όπως εκείνη που υπογράφεται επί θητείας Βασιλάκου στη Γενική
∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων, το 2008 (25 Φεβρουαρίου), όπου µειώνεται το ύψος των εγγυητικών επιστολών (χειρόγραφη διόρθωση) από 239.745.113,60 ευρώ σε 230.945.113,60 ευρώ.
Εντελώς προβληµατική έως ανύπαρκτη είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, ειδικά εκείνων που δεν αναφέρονταν ευθέως στον επιχειρησιακό φορέα των δύο κύριων
συµβάσεων και των δύο συµπληρωµατικών για τα Α/Ω συµβάσεων, δηλαδή το Πολε-
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µικό Ναυτικό, όπως το έργο κατασκευής βαγονιών του ΟΣΕ και το έργο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την παροχή συσσωρευτών για τα σκάφη τρίτων χωρών.

Ελέγξιµο, επίσης, είναι το γεγονός των ξεχωριστών συµβάσεων ανάµεσα στην

HDW και σε ελληνικές εταιρίες, ακόµη και ανταγωνιστικού χαρακτήρα (Ναυπηγεία

Ελευσίνας), για ορισµένα έργα Α/Ω. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι σύµφωνα µε

τον σηµερινό Γενικό ∆ιευθυντή Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ∆ηµήτριο Γεωργιόπουλο, δεν υπάρχει καµιά συγκεντρωτική

έκθεση πεπραγµένων για τα Α/Ω των δύο συγκεκριµένων, κύριων συµβάσεων. Ο ίδιος
υποστηρίζει, και τεκµαίρεται και από τα σχετικά έγγραφα, ότι από τα προβλεπόµενα
δεκατέσσερα (14) Α/Ω της σύµβασης 13/ 2002 (που ακολουθεί την σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ), έχουν υλοποιηθεί τα τρία (3) και ένα ακόµη έχει προχωρήσει σε ποσοστό 65%.
Από την στιγµή µάλιστα που τα προσφερόµενα Α/Ω από γερµανικής πλευράς ήταν και

αυτά ουσιώδης όρος για την κατακύρωση του έργου στην HDW και την ανταπόδοση
της γερµανικής πλευράς, σε πραγµατικά χρηµατικά κεφάλαια, αλλά και πιστωτικές
αξίες, και δεν εκπληρώθηκαν, η HDW έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτη και να αναζητηθούν και να υπάρξουν σχετικές κυρώσεις (που δεν προβλέπονταν, όµως, συµβατικά).
Κατά την περίοδο Τραυλού, επί θητείας του οποίου υπογράφεται και η δεύτερη σύµβαση Α/Ω 13/2002, όπως και επί θητείας Ζορµπά και κατόπιν Ευθυµίου, δεν υπάρχει
καµία ενηµέρωση για την πορεία εκτέλεσης των Α/Ω και σύµφωνα µε σχετική απο-

στροφή του κ. Ζορµπά «αν ήταν κάτι να πηγαίνει στραβά, τότε θα ενηµέρωναν σχετικά
την ∆ιεύθυνση».
Την ευθύνη πιστοποίησης και εν τέλει έκπτωσης των ανάλογων κεφαλαίων από τις
εγγυητικές επιστολές, για τα Α/Ω την είχαν, σύµφωνα µε τους παραπάνω µάρτυρες, οι
αρµόδιες διευθύνσεις του ΓΕΝ. Για την ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης έργων,
κανείς από τους αξιωµατούχους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Για το θέµα των Α/Ω, ο διάδοχος των κ.
Ζορµπά και Ευθυµίου, στη Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων,
Ευάγγελος Βασιλάκος, είπε στην δική του µαρτυρική κατάθεση ότι: «Ο έλεγχος επί των
Α/Ω είναι έλεγχος που γίνεται επί των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται και όχι επί
των πραγµατικά τετελεσµένων εργασιών». Με άλλα λόγια, δεν αποκλείεται πλήθος αυτών
των δικαιολογητικών και τιµολογίων να είναι εικονικά, όπως και το σε δύο χρόνους διαµορφωµένο και συµπληρωµένο πόρισµα του Σ∆ΟΕ, υπογραµµίζει.
Είναι ενδεικτική ως προς το θέµα και η µαρτυρία του σηµερινού επικεφαλής της
∆ιεύθυνσης Παρακολούθησης Εκτέλεσης των Α/Ω και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, στην
Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων, κ. Ηλία Πετρόπουλου,
που σηµειώνει, µεταξύ άλλων: «Η ∆ιεύθυνση άρχισε να συλλέγει στοιχεία (εννοεί: συγκεντρωτικά και συνολικά) για την τύχη των Προγραµµάτων Α/Ω που συνδέονταν µε
τις δύο κύριες συµβάσεις προγραµµάτων ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ και ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, µόλις ξεκίνησε
τις εργασίες της και η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής». Για το κόστος των Α/Ω, ο κ.
Ηλίας Πετρόπουλος, καταθέτει ότι «τα Α/Ω υπολογίζονται στο κόστος της κύριας σύµ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

15099

βασης, αυτό διεθνώς λέγεται και δεν λέγεται». Η αξιολόγηση αυτή, επιβεβαιώνεται και

από άλλες καταθέσεις που ακολούθησαν.
Την ίδια «διαπίστωση», για παράδειγµα, έκανε και ο πρώην Υπουργός Εθνικής

Άµυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, λέγοντας ότι «για να πάρεις το αντισταθµιστικό πληρώνεις πιο ακριβά την σύµβαση» και σηµειώνοντας µάλιστα παράλληλα ότι «τα (συ-

γκεκριµένα) Α/Ω καταργήθηκαν επειδή δεν µπορούσαµε να εκκαθαρίσουµε την παλιά,
αµαρτωλή ιστορία µε την Ferrostaal». Με απλά λόγια, έµµεσα, το ελληνικό ∆ηµόσιο

έχει πληρώσει την πραγµατική αξία των Α/Ω υπερκοστολογώντας το αντικείµενο της
κύριας σύµβασης. Επίσης, κατά την µαρτυρική του κατάθεση στην Επιτροπή, ο κ.
Ηλίας Πετρόπουλος, υπολόγισε την πραγµατική, σε απόλυτους αριθµούς, ζηµιά του

∆ηµοσίου από την µη εκπλήρωση, µη βεβαίωση, µη παραλαβή των Α/Ω, όπως τα βαγόνια του ΟΣΕ και τα ειδικά σκάφη RIB (εφόδου των Ειδικών ∆υνάµεων Υποβρύχιων

Καταστροφών) σε 15.000.000 ευρώ.

Κυρίως, όµως, µια συνολική αποτίµηση ως προς τα παραπάνω, έδωσαν και οι ελεγκτές του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος των οποίων η εκτίµηση της ζηµίας

του ελληνικού ∆ηµοσίου, καταγράφεται ως εξής: Σύµφωνα µε την έρευνα και την πορισµατική έκθεση του Σ∆ΟΕ, το ποσοστό ονοµαστικής αξίας και εκτέλεσης των Α/Ω δεν
ξεπερνά το 45%. Άρα, το ανεκτέλεστο ποσοστό ανέρχεται σε 55%. Το ανεκτέλεστο

έργο της πρώτης σύµβασης Α/Ω (8/2000) είναι σε απόλυτους αριθµούς και ονοµαστική
αξία περίπου 195.000.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ανεκτέλεστο έργο στην σύµβαση
13/2002 είναι περίπου 69.000.000 ευρώ. ∆ηλαδή, το σύνολο της ζηµίας ανέρχεται σε πε-

ρίπου 264.000.000 ευρώ. Και σε αυτές τις απώλειες και την ζηµία του ελληνικού ∆ηµοσίου δεν έχουν προσδιοριστεί η µη απόδοση ΦΠΑ, η µη απόδοση φόρου εισοδήµατος
ή ασφαλιστικών εισφορών, τα ηµεροµίσθια σε έλληνες εργαζόµενους και τα λοιπά.
Νόµος 3885/ 2010 (νόµος Βενιζέλου για τις συµβάσεις υποβρυχίων και τα ΕΝΑΕ): η σύµβαση – νόµος, ήδη, στο προοίµιό της χαρακτηρίζεται «επωφελής» για το ∆ηµόσιο.
Στο πρώτο κεφάλαιο τονίζεται ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία, η ΕΝΑΕ και η HDW
παραιτούνται, απεκδύονται και αποξενώνονται όλων των αξιώσεων, δικαιωµάτων,
διεκδικήσεων κτλ, που προέκυψαν ή µπορεί να έχουν προκύψει εναντίον αλλήλων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο (σύµβαση προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ) το συνολικό τίµηµα για τα τέσσερα υποβρύχια καθορίζεται στο 1.854.000.000 ευρώ.
Άρθρο 6: Οι πληρωµές όσων κεφαλαίων αποµένουν καθορίζονται σε τριµηνιαίες
δόσεις σε πρώτη φάση των 12.750.000 ευρώ (2011) και των 10.500.000 ευρώ (2012)
ή των 2.000.000 ευρώ (2012), σε δήλες ηµέρες. ∆ηλαδή οι καταβολές είναι ηµερολογιακές, δεν εξαρτώνται από πρόοδο εργασιών. Για παράδειγµα, η επόµενη καταβολή
είναι προγραµµατισµένη για τις 15 Αυγούστου 2011, και η µεθεπόµενη για τις 15 Νοεµβρίου 2011. Καθυστέρηση πληρωµής προς τον ανάδοχο 30 ηµερών, δίνει το δικαίωµα στον ανάδοχο να αναστείλει όλες τις εργασίες στα υποβρύχια. Στο άρθρο 8
προβλέπεται ότι ο ανάδοχος δεν θα έχει κανέναν εκπρόσωπο ή πράκτορα εκτός του
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δικού του προσωπικού για το αντικείµενο της σύµβασης (φωτογραφική διάταξη για
τον ρόλο της ΜΙΕ την περίοδο 1998 – 2006).

Άρθρο 14: Στους όρους παράδοσης και παραλαβής προβλέπεται ότι ο αγοραστής

(Ελληνική ∆ηµοκρατία) δεν θα µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρωτοκόλλων

αποδοχής δοκιµών των τριών υποβρυχίων όταν υπάρχουν «ήσσονος σηµασίας αποκλίσεις», χωρίς να ορίζεται ποιες είναι αυτές. Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 14, συµ-

φωνείται ότι δεν απαιτούνται άλλες δοκιµές για το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και ότι
ισχύει η βεβαίωση που είχε δώσει από τις 22 Οκτωβρίου 2008 η BWB, η Αρχή Πιστοποίησης του Γερµανικού Πολεµικού Ναυτικού.
Άρθρο 25: Ποινικές ρήτρες: µετά από περίοδο χάριτος 4 µηνών επιβάλλονται µόνο

ως προς το 4% της τιµής για καθένα από τα υποβρύχια 2, 3 και 4, όταν αυτά δεν παραδοθούν εγκαίρως. Προβλέπονται ειδικότερες ποινικές ρήτρες (που αθροιστικά σε καµιά
περίπτωση δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 4% και δεν λειτουργούν και αθροιστικά µεταξύ
τους) ανάλογα µε τα τεστ και τα όρια που πρέπει να µην ξεπεράσει το κάθε υποβρύχιο.
Ενδιαφέρον όµως είναι ότι, αν ξεπεραστούν αυτά τα όρια (π.χ. ακουστικής υπογραφής,
κλίσεων, αντοχών περισκοπίων κτλ) δεν επιβάλλονται επιπλέον ποσοστά ποινικών ρητρών, αλλά ενεργοποιείται το άρθρο 26 που προβλέπει απόρριψη, αλλά αφού πρώτα
έχουν καταβληθεί προσπάθειες από πλευράς αναδόχου να περιοριστούν οι αποκλίσεις
αυτές εντός των ορίων επιβολής ποινικών ρητρών. Με άλλα λόγια, δεν απαιτείται ου-

σιαστική και πλήρης επιδιόρθωση, αλλά καθαρά «συµβατική» και εντός των προβλεπόµενων ορίων, δεν επιβάλεται όµως αναστροφή καταβολής µεγαλύτερου ύψους τιµήµατος.
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, δίνεται µάλιστα η δυνατότητα στον αγοραστή (Ελληνική ∆ηµοκρατία) να πάρει το οποιοδήποτε από τα τρία αυτά υποβρύχια παρουσιάσει
προβλήµατα ικανά για απόρριψη µε έκπτωση που συµφωνείται κατά περίπτωση.
Άρθρο 27: Καταγγελία: σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής (Ελληνική ∆ηµοκρατία)
δεν µπορεί να επιβάλει µερική ή ολική αναστροφή πώλησης. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί διακρατούνται από τον ανάδοχο (ΕΝΑΕ) και υποκατασκευαστή (ThyssenKrupp
ή η εταιρεία AbuDhabiMar), ενώ αποδίδεται στο ελληνικό ∆ηµόσιο η κυριότητα των
υποβρυχίων, σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής και αν βρίσκονται αυτά.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νόµου 3885/2010 σχετικά µε τη σύµβαση του προγράµµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ:
Άρθρο 5 της σύµβασης: συµβατική τιµή σύνολο 1.383.100.000 ευρώ. Πρώτο υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ 383.100.000 ευρώ δεύτερο και τρίτο υποβρύχιο 500.000.000 ευρώ.
Έπειτα από επιβολή ποινικών ρητρών, ασφαλίστρων κτλ οι τιµές των δύο υποβρυχίων
από 500.000.000 ευρώ αναπροσαρµόζονται σε 332.000.000 ευρώ.
Άρθρο 6 της σύµβασης: συµψηφίζονται καταβολές που έγιναν για την σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ύψους 254.700.000 ευρώ µε ληξιπρόθεσµες καταβολές για την σύµβαση ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ. ∆ηλαδή ΕΝΑΕ και ThyssenKrupp πέτυχαν την σύνδεση των δύο συµβάσεων.
Αναγνωρίζεται µάλιστα το έγκυρο και το ισχυρό όλων των καταβολών που έχουν
γίνει µέχρι την ενεργοποίηση (δηµοσίευση) της σύµβασης (νόµου) (Σεπτέµβριος 2010).
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Και σε αυτή την σύµβαση οι καταβολές επίσης εξαρτώνται από συγκεκριµένες ηµε-

ροµηνίες που συµπίπτουν µε τις ηµεροµηνίες και της άλλης σύµβασης (37.250.000
ευρώ στις 15 Αυγούστου, 37.250.000 ευρώ στις 15 Νοεµβρίου 2011).

Άρθρο 16, παράγραφος 2, επαναλαµβάνεται η αποδοχή υποβρυχίου από τον αγο-

ραστή (Ελληνική ∆ηµοκρατία) αν υπάρχουν «ήσσονος σηµασίας αποκλίσεις στις επιδόσεις του υποβρυχίου, σε σχέση µε τα συµβατικά συµφωνηθέντα». Στο άρθρο 25
(ποινικές ρήτρες) οι δύο συµβάσεις είναι πανοµοιότυπες ως προς το σκέλη τους για το
ποσοστό, τον τρόπο επιβολής, τα όρια, χρονικά και δοκιµών, που αυτές οι ποινικές ρήτρες εκπίπτουν. Στο άρθρο 27 (καταγγελία σύµβασης προβλέπεται στην παράγραφο 2

ως όρος καταγγελίας από πλευράς αγοραστή (Ελληνική ∆ηµοκρατία), η µη επίτευξη

δύο συµβατικών γεγονότων (και συµβατικά γεγονότα θεωρούνται ακόµη και οι πληρωµές-τµηµατικές καταβολές τιµήµατος για το ∆ηµόσιο ή η παρουσίαση προόδου ερ-

γασιών από πλευράς ΕΝΑΕ) από πλευράς αναδόχου (ΕΝΑΕ), ενώ δίνεται δικαίωµα
επίσχεσης καταβολών στον αγοραστή, αν καθυστερούν εργασίες στα δύο υποβρύχια
(δεν καθορίζεται, όµως, ο τρόπος που αυτή η επίσχεση θα διαπιστώνει ικανούς λόγους
καθυστέρησης και συνεπαγόµενης επίκλησης και εφαρµογής της, έστω και ενδεικτικά

ή περιοριστικά αναφερόµενους στην σύµβαση, όπως για παράδειγµα, η µη κανονική
εξέλιξη εργασιών στα υποβρύχια και το ναυπηγικό έργο).
ΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µε συνέπεια και επιµονή διεκδικήσει την πλήρη διαλεύκανση όλων
των σκανδάλων και την ουσιαστική απόδοση πολιτικών κατ’ αρχάς ευθυνών και όπου
τεκµηριώνονται ανάλογων ποινικών ευθυνών για τα πολιτικά πρόσωπα. Η απόδοση
όµως πολιτικών ευθυνών δεν µπορεί να είναι µια φράση κενή περιεχοµένου. Έχει ουσία
µόνο όταν εγγυάται την απαξίωση των πολιτικών επιλογών που γεννούν ή ευνοούν
αυτά τα σκάνδαλα.
Όσο η υποκριτική αντιµετώπιση των σκανδάλων ανακυκλώνεται, η παράταση της
θορυβώδους µεν, αλλά κενής περιεχοµένου σκανδαλοθηρίας και σκανδαλολογίας αναπαράγει την φαύλη κυρίαρχη αγοραία πολιτική και ευνοεί τον αποπροσανατολισµό της
ελληνικής κοινωνίας.
Η διαχείριση των σκανδάλων από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ
ή της Ν.∆. ή και συχνά και των δύο µαζί οδηγεί σε ένα επιλεκτικό και αποσπασµατικό
έλεγχο του παρελθόντος απολύτως αποκοµµένο από το παρόν. Αυτό το πλαίσιο προφανούς πολιτικής σκοπιµότητας υπό τις παρούσες συνθήκες, µε δεδοµένους µάλιστα
τους ασφυκτικούς χρονικούς περιορισµούς και τις καταλυτικές προθεσµίες παραγραφής δεν µπορεί να έχει άλλο αποτέλεσµα παρά µόνο τη συγκάλυψη. Όσο για την ενδυνάµωση της δηµοκρατικής διαφάνειας και την απόδοση δικαιοσύνης καλύτερα να
µην γίνει κανένα σχόλιο.
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Ως πλέον σοβαρότερο ζήτηµα µετά ταύτα αναδεικνύεται ο σαφώς διαφαινόµενος κίνδυνος αναπαραγωγής ενός νέου κύκλου σκανδάλων τα οποία κυοφορούνται ή εξελίσσονται και µάλιστα αναβαθµισµένα υπό την κάλυψη του νέου ακόµα πιο αδιαφανούς
νοµοθετικού πλαισίου της πολιτικής του Μνηµονίου, του Μεσοπρόθεσµου και του
Εφαρµοστικού νόµου, ιδίως των ιδιωτικοποιήσεων κατά το πρότυπο της σκανδαλώδους

γερµανικής Treuhand η οποία διεξήγαγε τις ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρή-

σεων της πρώην Γερµανικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (Ανατολική Γερµανία). Αν η «νοµιµότητα» της περιόδου του «εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης» αποδείχτηκε τόσο
σαθρή και ευνοϊκή για τα σκάνδαλα, ποιος µπορεί αξιόπιστα να ισχυριστεί ότι η «νοµιµότητα» της σύγχρονης περιόδου δίνει πραγµατικές εγγυήσεις;

Ειδικότερα για τις δύο συµβάσεις για τα υποβρύχια 214 και 209, όπως και για τις
άλλες δύο που αφορούν στα Α/Ω διαπιστώνουµε:
1.

2.

3.

4.

5.

Υπάρχει φανερή, διαρκής και ογκούµενη ζηµία του ελληνικού ∆ηµοσίου, που
µόνο από τους ελέγχους του Σ∆ΟΕ και πάντα µε βάση την ονοµαστική, χρηµατική αξία υπολογίζεται σε 264.000.000 ευρώ µόνο για τις δύο συµβάσεις
των Α/Ω. Απαιτείται περαιτέρω διαδικασία τεκµηρίωσης τόσο της προανα-

φερθείσης ζηµίας, όσο και της συνολικής ζηµίας εις βάρος του ∆ηµοσίου, και
επίσης, απαιτείται επιµερισµός ενδεχόµενων ευθυνών πολιτικών προσώπων.
Υπάρχουν σαφείς ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Εθνικής

Άµυνας και των επικεφαλείς της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών
και Επενδύσεων που είχαν αναλάβει τόσο την διαµόρφωση του περιεχοµένου
όσο και κατόπιν την παρακολούθηση εξέλιξης των συµβάσεων.
Τίθεται εκ νέου το ζήτηµα διασπάθισης δηµόσιας περιουσίας, κατασπατάλησης και πλήρους απαξίωσής της, τόσο για τον τρόπο που παραχωρήθηκε η
ΕΝΑΕ στην HDW/ThyssenKrupp καθώς όσο και για τον τρόπο που δεν επωφελήθηκε η εγχώρια ναυπηγική και όχι µόνο βιοµηχανία από την υποτιθέµενη
επωφελή και στρατηγικής σηµασίας εκχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στην γερµανική εταιρεία.
Προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ευθυνών για τα µέλη του ΚΥΣΕΑ της περιόδου
1997-2002 αναφορικά µε τις επιλογές που οδήγησαν στη σύναψη των επίδικων συµβάσεων και στην ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές δεν επέτρεψαν τη διερεύνηση αυτών των
ευθυνών από την Επιτροπή.
Ο νόµος 3885/2010 δεν επιλύει το πρόβληµα, καθώς ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει και δεν ανατρέπει τις αδυναµίες των δύο κύριων συµβάσεων (για
παράδειγµα, ως προς τον τρόπο καταβολών του ∆ηµοσίου ή τις ποινικές ρήτρες), αλλά τις επαναλαµβάνει και τις αναβιβάζει σε νόµο του κράτους. ∆εν
εξασφαλίζει την βιωσιµότητα των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, αλλά ούτε και
αυτή την παραλαβή των υποβρυχίων.
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6.

Η επισήµανση ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών για κάθε ελεγχόµενο πρόσωπο,
βεβαίως και για τα πολιτικά πρόσωπα, απαιτεί επιµερισµένη ταυτοποίηση

πράξεων που παραβιάζουν ρητές διατάξεις νόµων. Από τις µέχρι τώρα εργασίες της Επιτροπής δεν προκύπτει αξιόπιστη νοµική τεκµηρίωση τέτοιας ταυτοποίησης. Τα όρια της Επιτροπής ήταν χρονικά και ποιοτικά περιορισµένα.

Από τη στιγµή όµως που εκκρεµεί η ανάγκη τεκµηρίωσης ζηµίας εις βάρος

του ∆ηµοσίου κανείς δεν µπορεί αξιόπιστα να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν
και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Υπό το πρίσµα όλων των προαναφερθέντων στην υπόθεση του σκανδάλου των υπο-

βρυχίων ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιµείνει στη συνέχιση της διερεύνησης και του εξειδικευµένου

καταµερισµού των πολιτικών ευθυνών όλων των πολιτικών προσώπων που αναφέρονται στην εισαγγελική παραγγελία, δηλαδή στα µέλη του ΚΥΣΕΑ της περιόδου 1997
– 2002 και όλων των Υπουργών Εθνικής Άµυνας αλλά και Υπουργών Οικονοµικών
που χειρίστηκαν την υλοποίηση των επίδικων συµβάσεων.

Η Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε το έργο της. ∆εν διερεύνησε την ευθύνη Τσοχατζόπουλου και των µελών του ΚΥΣΕΑ για τις Συµβάσεις, όπως δεν το έκανε και η Επι-

τροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. ∆εν ασχολήθηκε συστηµατικά µε τον νοµικό έλεγχο
των συµβάσεων. ∆εν εξέτασε µάρτυρες για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. ∆εν θέλησε να αξιολογήσει τις σηµερινές τρέχουσες εξελίξεις, όπως τις δια-

µόρφωσε ο νόµος 3885/2010. Από όλα τα παραπάνω ελάχιστα µόνο στοιχεία
ερευνήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής και αυτά µόνο αποσπασµατικά.
Προτείνουµε τη συνέχιση των εργασιών της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων, ως της µόνης υπαρκτής θεσµικής διαδικασίας συνέχισης της έρευνας, παρά το γεγονός ότι, όπως τονίσαµε, αυτή η
Επιτροπή πάσχει θεσµικά. Για τη συνέχεια της έρευνας χρειάζεται να κληθούν να
καταθέσουν τα µέλη του ΚΥΣΕΑ και πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι άµεσα ή
έµµεσα συµµετείχαν στην κατάρτιση των ελεγχόµενων συµβάσεων, στην υλοποίησή τους, αλλά και στην ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Να κληθούν, δηλαδή, πολιτικά και υπηρεσιακά πρόσωπα, τα οποία είτε λόγω έλλειψης
χρόνου είτε λόγω πολιτικής επιλογής δεν εκλήθησαν µέχρι τώρα. Η συνέχιση των
εργασιών απαιτείται επίσης για να εξαντληθεί η δυνατότητα νοµικής τεκµηρίωσης της ζηµίας που σαφώς φαίνεται να έχει προκύψει σε βάρος του ∆ηµοσίου.
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ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
214 ΚΑΙ 209 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Α/Ω
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η υπόθεση των υποβρυχίων για την οποία κλήθηκε να διεξάγει έρευνα η Επιτροπή για
τα εξοπλιστικά προγράµµατα µετά και το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, έχει αρχή και τέλος.

Ως αρχή µπορεί να ορισθεί η απόφαση του ΚΥΣΕΑ (1998) για το εξοπλιστικό πρόγραµµα και ως τέλος µπορεί να θεωρηθεί η ψήφιση του Ν.3885/2010.
∆υστυχώς ο διαχωρισµός τη διερεύνησης της υπόθεσης δεν επέτρεψε και στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά Προγράµµατα να ερευνήσει σε βάθος και στο όλον τη συγκεκριµένη υπόθεση.
Σηµειώνω ότι:
α) αν και ζητήθηκαν, δεν δόθηκαν στην Επιτροπή τα πρακτικά των επίµαχων συνεδριάσεων του ΚΥΣΕΑ σε σχέση µε τα υποβρύχια, ώστε να ελεγχθούν και
οι τυχόν ευθύνες άλλων υπουργών που συµµετείχαν τότε στο ΚΥΣΕΑ και
β) η έρευνα δεν επεκτάθηκε και στο χρόνο µέχρι και την ψήφιση του Ν.3885/ 2010,
οπότε και θεωρητικά έκλεισε η υπόθεση (µετά την καταγγελία των συµβάσεων),
ώστε να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η ζηµία που υπέστη το ∆ηµόσιο.
Βάση αυτών, τονίζω εξ αρχής ότι κρίνω την συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής απαραίτητη µε στόχο να διερευνηθούν οι δύο αυτές χρονικές περίοδοι, να κληθούν πολιτικοί
και υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο αυτών περιόδων και να ελεγχθούν για τυχόν ευθύνες τόσο για την σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης όσο και για να εξαντληθεί η δυνατότητα πλήρους νοµικής τεκµηρίωσης της ζηµίας που είναι φανερό ότι υπέστη το ∆ηµόσιο.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μετά από εισήγηση των Επιτελείων σε εφαρµογή του εξοπλιστικού προγράµµατος
που είχε αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ και µε τον χαρακτηρισµό υπερεπείγον και υπηρεσιακά
αναγκαίο υπογράφεται το 2000 µεταξύ ΕΝΑΕ και Ελληνικού ∆ηµοσίου η σύµβαση

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (012Β/2000) ύψους 1.712.385.202 € που προέβλεπε την προµήθεια 3+1
Υποβρυχίων τύπου 214 τα οποία και θα έπρεπε να παραδοθούν επιχειρησιακά έτοιµα,
από τα τέλη του 2005 το πρώτο, έως τα τέλη του 2009 το τέταρτο.

Οµοίως, το 2002 υπογράφεται η σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (012Β/2002) ύψους
821.792.170€ που προέβλεπε τον εκσυγχρονισµό 3 υποβρυχίων τύπου 209 µε παράδοση σε επιχειρησιακή ετοιµότητα έως το 2012.

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια µέρα (!) υπογραφής της ανωτέρω σύµβασης
υπεγράφη και η αγορά των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά από την HDW µε αποτέλεσµα η
Γερµανική κοινοπραξία να είναι πλέον ουσιαστικά ο κύριος ανάδοχος και της προη-

γούµενης σύµβασης, δηλαδή µια διαδικασία που κατέληξε ουσιαστικά σε απευθείας
ανάθεση στην Γερµανική κοινοπραξία.
Παρακολουθήµατα των 2 συµβάσεων και οι συµβάσεις αντισταθµιστικών ωφε-

ληµάτων Α-Ω 8/2000 και Α-Ω 13/2002 αντίστοιχα, συνολικής ονοµαστικής αξίας
378.539.881€ σύµφωνα µε το πόρισµα του Σ∆ΟΕ, τα οποία θα ολοκληρώνονταν από
το 2001 το νωρίτερο µέχρι το 2012 το αργότερο.
Μέχρι και το πέρας των εργασιών της Επιτροπής η κατάσταση έχει ως εξής:
α) Όσον αφορά στη σύµβαση ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (012Β/2000).
Μέχρι και το 2006 είχαν καταβληθεί 1.153.100.000 €.

Μέχρι τα τέλη του 2010 παρελήφθη ΜΟΝΟ ΕΝΑ (1) Υποβρύχιο τύπου 214 (Παπανικολής) µε τον γνωστό περιπετειώδη τρόπο, όπου χρειάστηκε να συµπεριληφθεί
στον νόµο ότι γίνεται αποδεκτό και δεν έχει κανένα πρόβληµα!!! (άρθρο 14
Ν.3885/2010).
Τα άλλα 3 Υποβρύχια θα παραδοθούν σε προθεσµίες που έχουν υπερβεί κάθε λογικό όριο (το πρώτο στα µέσα του 2012, το δεύτερο στα µέσα του 2013 και αρχές του
2014 το τρίτο σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο) και µάλιστα µε αναπροσαρµογή του
συνολικού τιµήµατος στο 1.854.000.000€.
β) Όσον αφορά στη σύµβαση ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (012Β/2002)
∆εν έχει παραδοθεί κανένα Υποβρύχιο.
Μέχρι το 2009 είχαν καταβληθεί 637.400.000€.
Η σύµβαση τροποποιήθηκε µε τον Ν.3885/2010 και αφορά πλέον σε εκσυγχρονισµό ενός Υποβρυχίου και προµήθεια δύο νέων συνολικού ύψους 1.383.100.000€ µε
ηµεροµηνίες παράδοσης, το πρώτο στα µέσα του 2012, το δεύτερο στα µέσα του 2017
και το τρίτο στα µέσα του 2019!
γ) Όσον αφορά στις συµβάσεις για τα Α-Ω συνολικού ύψους 378.539.881 € µέχρι
την ψήφιση του Ν.3885/2010 οπότε και καταργήθηκαν, είχαν υλοποιηθεί πε-
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ρίπου σε ποσοστό 45% σύµφωνα µε την έκθεση του Σ∆ΟΕ.

Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο διεγράφη από τις υποχρεώσεις του αναδόχου µε επί-

κληση την κοινοτική Οδηγία. Το όφελος της Γερµανικής κοινοπραξίας και η βλάβη
του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι εµφανή.

Όπως προκύπτει απ’ όλες τις µαρτυρίες, οι συµβάσεις είτε δεν περιείχαν ουσιώδεις

όρους και διατάξεις για την προστασία του ∆ηµόσιου συµφέροντος είτε είχαν άρθρα

µε τέτοιο τρόπο διατυπωµένα, ώστε η άσκηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου να είναι
προβληµατική, αδιέξοδη, ή και επιζήµια!
Αυτό εξ’ άλλου µνηµονεύεται και ως κατακλείδα και στην πορισµατική αναφορά

της πλειοψηφίας (Γ.1 Ισχύον νοµικό καθεστώς) όπου µετά από µια εµπεριστατωµένη
ανάλυση καταλήγει:
«... παρατηρείται ωστόσο ότι ενώ οι Συµβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις

του νόµου ως προς το ουσιώδες περιεχόµενό τους, και πληρούν έτσι την έννοια της τυπικής νοµιµότητας, αρκετές διατάξεις τους έχουν καταστρωθεί µε τρόπο που παρέχει
πεδίο ερµηνευτικών επεµβάσεων που άγουν σε διαφορετικό από το σκοπούµενο αποτέλεσµα, χωρίς όµως να επιφέρουν και «απόλυτη ακυρότητα» των συµβατικών ρυθµίσεων.»

Αξίζει να µνηµονευτούν κραυγαλέες περιπτώσεις:

Η δυνατότητα καταγγελίας της σύµβασης (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ) εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ακόµα κι αν συνέτρεχαν αθροιστικά οι κύριες αιτίες που προβλέπονταν,
απαιτούσε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου (!!!) αλλιώς παραπεµπόταν υποχρεωτικά
σε διαιτησία µε µακροχρόνια διαδικασία και αµφίβολα αποτελέσµατα, ενώ ο ανάδοχος
κρατούσε τα µέχρι τότε καταβληθέντα. Αντίθετα ο ανάδοχος είχε δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης για “καθυστέρηση καταβολής πληρωµής πέραν των έξι (6) µηνών”
χωρίς καν να προσδιορίζεται ούτε το ύψος της καταβολής ούτε και να προβλέπεται κάποια δεσµευτική διαδικασία (π.χ. προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση κτλ.).
Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονταν πέραν του ότι ενεργοποιούνταν µόνο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης και µετά από περίοδο χάριτος, είχαν και πλαφόν
(6% επί του συµβατικού τιµήµατος)!
∆εν δόθηκαν ποτέ στο Ελληνικό ∆ηµόσιο τραπεζικές εγγυητικές επιστολές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου (Π.∆. 284/1989), αλλά εταιρικές των ΕΝΑΕ και παρέµειναν έτσι ακόµα και µετά την αγορά των ναυπηγείων από τη Γερµανική
κοινοπραξία µε αποτέλεσµα την περιορισµένη και προβληµατική εξασφάλιση του ∆ηµοσίου.
Οι καταβολές της σύµβασης ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ορίζονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, χωρίς αντίστοιχα να δεσµεύεται ο ανάδοχος για ανάλογη πρόοδο εργασιών.
Τα παραπάνω ενδεικτικά καθώς και επιµέρους διατυπώσεις άρθρων των συµβάσεων ήταν σκανδαλωδώς ευνοϊκά υπέρ της Γερµανικής πλευράς και φανερό ότι έβλαπταν το ∆ηµόσιο συµφέρον.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆ιαπιστώνεται ότι έτσι όπως οι συµβάσεις εξ’ αρχής συντάχθηκαν δεν διασφάλιζαν τα
συµφέροντα του ∆ηµοσίου, ενώ αντιθέτως έδιναν περιθώρια “διάφορων” χειρισµών
κατά την εκτέλεσή τους και όπως φαίνεται εκ του αποτελέσµατος λειτούργησαν σε

βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος.
Και µόνο από την παράθεση του ιστορικού των γεγονότων, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις αφορούσαν στην αναβάθµιση του αξιόµαχου των Ενόπλων ∆υνάµεων και είχαν
χαρακτηρισθεί προς τούτο, και επείγουσες και επιχειρησιακά αναγκαίες, η µη υλοποίησή τους και εντός των χρόνων που προβλέπονταν και µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που απαιτούνταν καθιστά πολιτικά υπόλογους, κατ’ αρχάς και κατά κύριο λόγο, όσους

διετέλεσαν Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, από την χρονική περίοδο σύνταξης των συµβάσεων, µέχρι και την ψήφιση του Ν.3885/2010 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα κατά την

διάρκεια της θητείας του για τη σύνταξη των συµβάσεων, για την παρακολούθηση της
εκτέλεσής τους και για τον τελικό συµβιβασµό.
Οµοίως πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω τυχόν ευθύνη των µελών του ΚΥΣΕΑ
που πήρε τις αρχικές αποφάσεις, αλλά και διαχρονικά των µελών των ΚΥΣΕΑ που
είχαν την ευθύνη να ελέγχουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση των συµβάσεων.
Στον ίδιο βαθµό πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και οι ευθύνες, όλων των

άµεσα ή έµµεσα εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων και µελών των Επιτελείων
που είχαν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συµβάσεων.
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Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις κάτωθι
εκθέσεις της:
Α. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας».
B. Στα σχέδια νόμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής
Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας
της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άμυνας
του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του
Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της
Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άμυνας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Ρουμανικού Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας της Σλοβακικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του
Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου
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Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά με την
Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και
Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων
του ΝΑΤΟ (NSCC)».
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European Research Grouping Arrangement No 1 (ERG Νο
1) στο Μνημόνιο Κατανόησης ΕUROPA μεταξύ του Υπουργού
Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) με εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον καθορισμό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού
Διαστημικού Συστήματος SIGINT (CERES) για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα».
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την εφαρμογή του
Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που
αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ – AMSCC)».
Συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού.
Να μου επιτρέψει ο κ. Βορίδης μέχρι να ανέβει στο Βήμα να
κάνω μια ανακοίνωση προς το Σώμα.
Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο δηλώνει
την κυβερνητική μεταβολή. Με τo 69/3-8-2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 168/3-8-2011 (τεύχος Α’), διορίστηκε ο Άγγελος Τόλκας στη θέση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό.
Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα φοβούμαι ότι θα επαναφέρω την Αίθουσα στη συζήτηση
επί των άρθρων και υπό αυτήν την έννοια ενδεχομένως θα επανέλθουμε σε ορισμένα τεχνικά ζητήματα.
Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά τις ρυθμίσεις των ασφαλισμένων της
«ΑΣΠΙΔΟΣ». Υπάρχει μία πραγματικότητα στις ρυθμίσεις αυτές.
Οι ασφαλισμένοι έχουν χάσει τα χρήματα τους. Η εταιρεία η συγκεκριμένη έχει αχθεί σε εκκαθάριση. Υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση εψήφισε μία διαδικασία αναδοχής, προκειμένου τμήμα του
χαρτοφυλακίου να ληφθεί από τις εν ενεργεία λειτουργούσες
ασφαλιστικές εταιρείες, αυτές να καλύψουν μέρος των απαιτήσεων με τη συμφωνία και το υπόλοιπο να καταβληθεί μέχρι σε
ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο το οποίο πρόκειται να
ιδρυθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο της συμφωνίας.
Τι έχει γίνει τώρα; Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αναδοχή,
κύριε Υπουργέ. Περνάει ο καιρός, απαξιώνεται η όποια αξία του
χαρτοφυλακίου υπάρχει εναπομείνασα στην «ΑΣΠΙΔΑ», επομένως αυξάνονται οι υποχρεώσεις του εγγυητικού. Και τι κάνει σήμερα η ρύθμιση; Έρχεται, δίνει παράταση στη διαδικασία
εκκαθαρίσεως, επομένως απαξιώνεται περαιτέρω και φορτώνεται με κόστη η εκκαθάριση, άρα δεν θα μείνει προϊόν και ταυτόχρονα δεν ορίζεται και πότε τελειώνει αυτή η διαδικασία κρίσεως
της αναδοχής. Αφού ξέρουμε πια ότι στην ασφαλιστική αγορά
δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αναδοχή, μπορούμε να κάνουμε
μία ρύθμιση με την οποία να το παραδεχθούμε αυτό και να πάμε
σε επίσπευση της διαδικασίας εκκαθαρίσεως αφ’ ενός και αφ’
ετέρου στο να βάλουμε πια ένα ορατό σημείο στο οποίο ο κόσμος θα αρχίσει να παίρνει τα χρήματά του;
Και μένει ένα τρίτο κενό. Το κενό το οποίο απομένει να ρυθμιστεί είναι το γιατί δεν έρχεται το δημόσιο να αναλάβει να καλύψει
εκείνη τη διαφορά μεταξύ προϊόντος εκκαθαρίσεως και καταβολής ποσών από το εγγυητικό κεφάλαιο. Θα μείνει πάλι μια διαφορά. Θα μου πει κάποιος: «Μα, τι φταίει το δημόσιο για να
καλύψει αυτό το ποσό;». Η απάντηση είναι ότι το δημόσιο φταίει.
Γιατί; Διότι ήδη εγείρονται αγωγές εναντίον του για πλημμελή
άσκηση της εποπτείας.
Και εδώ από την Αίθουσα αυτή διά στόματος του τότε Υφυπουργού κ. Σαχινίδη, Αναπληρωτή Υπουργού τώρα, συνομολογήθηκε η ευθύνη του δημοσίου. Πώς συνομολογήθηκε; Διότι ο
κ. Σαχινίδης έκανε έναν πλήρη κατάλογο των παραλείψεων της
ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας στην άσκηση των εποπτικών καθηκόντων, άρα, συνομολόγησε ο κ. Σαχινίδης την ευθύνη του δημοσίου. Επομένως, είναι πλέον υπόλογο το δημόσιο σε
αποζημίωση, άρα θα εγερθούν αγωγές στα δικαστήρια, οι οποίες
θα γίνουν δεκτές.
Αντί, λοιπόν, να γίνει όλο αυτό, γιατί δεν έρχεστε θαρραλέα να
καλύψετε αυτή τη διαφορά που απομένει, να γλιτώσετε και από
τον μπελά των αγωγών και της τοκοφορίας; Δεν το πράττετε. Δεν
το πράττουν, θα το βρουν μπροστά τους. Αλλά ταυτόχρονα
υπάρχει και εμπαιγμός των ασφαλισμένων, ο οποίος συνίσταται
στο ότι ναι, τελειώνουμε τώρα με τη διαδικασία της αναδοχής.
Εμ όμως, που δεν τελειώνουμε ποτέ! Άρα, υπάρχουν δυο ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται στο νομοσχέδιο αυτό.
Έρχομαι στις ρυθμίσεις για τα παίγνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε αντιληφθεί τι είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί
με τον ΟΠΑΠ; Ο ΟΠΑΠ προικίζεται με περαιτέρω μονοπώλιο. Θα
απαντηθεί ενδεχομένως –το είπε στην εισήγησή του ο κ. Λιντζέρης- «μα, εμείς θέλουμε έλεγχο στα τυχερά παίγνια». Σωστό.
Θα μπορούσαμε να δεχθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κρατικό μονοπώλιο για να έχουμε προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε ό,τι αφορά τα τυχερά παίγνια; Απαντώ. Ναι. Θα
ήταν αυτό συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Απαντώ: Ναι.
Έχετε να δώσετε τις εξής εξηγήσεις. Γιατί πρέπει να προικίσετε με πρόσθετο μονοπώλιο αυτούς που ήδη έχουν 66% των
μετοχών και επομένως γίνονται, με μια νομοθετική σας πράξη,
πλουσιότεροι αυτή τη στιγμή; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
Απαντά ο κ. Υπουργός -το είπε ο κ. Βενιζέλος χθες- το εξής:
Διότι αυτοί είχαν την προνοητικότητα να συνεταιριστούν με το
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ελληνικό δημόσιο και άρα να πάρουν τις μετοχές όταν αποφάσισαν να γίνει αποκρατικοποίηση. Ναι, αλλά εδώ εμείς έχουμε ένα
προνόμιο, το να δώσουμε διοικητική άδεια για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων. Αυτό κάνει λεφτά.
Απαντά ο κ. Βενιζέλος, «μα, τα λεφτά που έχουμε εγγράψει
στον προϋπολογισμό θα μας τα δώσει ο ΟΠΑΠ». Μάλιστα. Και
πού το ξέρουμε πόσα λεφτά θα παίρναμε; Γιατί αυτό θα το ξέραμε μόνο αν γινόταν ένας διαγωνισμός. Τώρα ο ΟΠΑΠ, αφού
είναι αυτός που παίρνει το προνόμιο, θα έρθει να μας δώσει τα
600 εκατομμύρια που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό
και τελείωσε. Αν παίρναμε 1,5 δισεκατομμύριο από τις άδειες,
από το διαγωνισμό, πού το ξέρουμε; Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Πρώτη βλάβη του δημοσίου.
Δεύτερο όμως και καλύτερο: Δίνεται πρόσθετο μονοπώλιο
στον ΟΠΑΠ διενέργειας αυτών των τυχερών παιγνίων, με την
προϋπόθεση και τη λογική ότι διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Αφού έχετε ψηφίσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
του ΟΠΑΠ, τι ψηφίζουμε τώρα; Τη δημιουργία ιδιωτικού μονοπωλίου στα ηλεκτρονικά και τα τυχερά παίγνια;
Αυτό είναι που εγκρίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το
σκεπτικό ότι αυξάνει η αξία του ΟΠΑΠ και θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από τις αποκρατικοποιήσεις; Δεν είναι αυτό σκανδαλώδης ρύθμιση; Ιδιωτικό μονοπώλιο στα τυχερά παίγνια;
Προικισμένος ο ΟΠΑΠ με το μονοπώλιο, θα πωληθεί εν συνεχεία όπως ψηφίσατε στο μεσοπρόθεσμο και θα έχουμε έναν
ιδιώτη μονοπωλιακό παίχτη στην αγορά. Ερώτηση: Είναι αυτό
συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Όχι. Θα μας γυρίσει αυτό
πίσω; Μάλιστα. Θα έχουμε περαιτέρω πρόστιμα; Ναι. Γιατί όλο
αυτό;
Άλλα περίεργα που συμβαίνουν και εγώ θα ήθελα μια εξήγηση.
Τουλάχιστον είναι εδώ ο Υφυπουργός, ο κ. Νικητιάδης και οι συνεργάτες, για να το ακούσουν αυτό. Από την άλλη μεριά, έχουμε
ειδική απαγόρευση στα ανταλλακτήρια στοιχημάτων. Αυτός είναι
ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο γίνονται τυχερά παίγνια, διαδικτυακά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Έχω μια ερώτηση. Γιατί αυτή η ειδική απαγόρευση; Ποιον εξυπηρετεί; Από τη μια μεριά νομιμοποίηση των διαδικτυακών –σε
ένα ορισμένο βαθμό αναπόφευκτη, το διαδίκτυο δεν μπορεί να
μπει σ’ έναν τέτοιο έλεγχο απόλυτης απαγορεύσεως- ειδική απαγόρευση όμως για τη συγκεκριμένη μορφή δραστηριότητας στο
διαδίκτυο.
Ποιος έχει βάλει το δαχτυλάκι του εκεί; Ποιο μυστήριο συμφέρον εξυπηρετήθηκε; Πώς παρεισφρέει αυτή η «διαταξούλα», που
αν δεν έχεις και ειδική γνώση του χώρου, δεν την παίρνεις χαμπάρι, αλλά κάποιοι άνθρωποι έβγαλαν λεφτά; Τι έγινε μ’ αυτό;
Πάω στο επόμενο. Προϋπόθεση –λέει- από την άλλη μεριά για
να γίνεται αυτό το παίγνιο στο Διαδίκτυο είναι το να γίνονται οι
συναλλαγές με εθνικές, με τοπικές τράπεζες. Για ποιο λόγο; Τι
εξυπηρετεί αυτό; Διαδίκτυο είναι, ανοιχτός χώρος είναι. Γιατί οι
συναλλαγές δεν μπορούν να γίνονται με διεθνείς τράπεζες;
Έχουμε ειδική απαγόρευση σ’ αυτό.
Τρίτο ζήτημα. Πρέπει –λέει- υποχρεωτικώς οι πάροχοι, αυτοί
που έχουν τους servers, να τους έχουν εγκατεστημένους σε ελληνικό έδαφος. Τι σημασία έχει αυτό; Τι σας νοιάζει πού είναι οι
servers που παρέχουν τη διαδικτυακή υπηρεσία; Ποιον απασχολούν αυτά;
Φτιάχνονται διατάξεις οι οποίες στην πραγματικότητα εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες λογικές. Κι
αυτό είναι το πρόβλημα κάθε φορά με τις διατάξεις αυτές, ειδικά
όταν δεν έχεις καλή γνώση της αγοράς. Δεν είναι σωστό όταν
ευαγγελίζεστε από εδώ τη διαφάνεια, την ελευθερία και το δημόσιο συμφέρον εν συνεχεία όλο το πλέγμα των διατάξεων το
οποίο καταστρώνετε στην πραγματικότητα να «φωτογραφίζει»
συγκεκριμένα συμφέροντα και να απεικονίζει συγκεκριμένους
συσχετισμούς δυνάμεων.
Με αυτή την έννοια, θα προσχωρήσω στην εξής άποψη, την
οποία ακούω από τον κ. Καραθανασόπουλο. Όντως υπάρχουν
στιγμές που συγκεκριμένες πολιτικές, και ειδικότερα η πολιτική
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του ΠΑΣΟΚ, απεικονίζουν πράγματι συγκεκριμένο συσχετισμό
δυνάμεων και υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι
αληθές και το επιβεβαιώνει, δυστυχώς, η νομοθεσία του ΠΑΣΟΚ
σε πάρα πολλά σημεία της, ειδικά τελευταία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιμή να ανακοινώσω προς το Σώμα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 5 Αυγούστου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 1155/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σχετικά με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Η με αριθμό 1156/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Σίμου Κεδίκογλου προς τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την ολοκλήρωση
των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου της Εύβοιας.
3. Η με αριθμό 1159/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αστέριου Ροντούλη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με
τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου.
4. Η με αριθμό 1158/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα
προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με την
εξαγγελία αποχαρακτηρισμού του μεγαλύτερου μέρους του νησιού των Σπετσών ως ιστορικού τόπου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2, και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 1157/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη προς τον Υπουργό
Οικονομικών, σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου στα απλά
ενδύματα, εξαρτήματα και άλλα είδη από γουνοδέρματα.
2. Η με αριθμό 1160/2-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Παύλου Μαρκάκη προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά με την αποκατάσταση του λιμένα Σκιάθου από ρωγμή
στον προβλήτα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο που εμείς, κύριε Βορίδη, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν
στιγμές, αλλά θεωρούμε συνολικά ότι το πολιτικό σύστημα της
αστικής τάξης έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων,
τις ανάγκες ουσιαστικά του αστικού καπιταλιστικού συστήματος
με τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα.
Επί της ουσίας οι εξελίξεις τις οποίες έχουμε σήμερα, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες στο επίπεδο της οικονομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς καπιταλιστικής
οικονομίας είναι ότι με την επίθεση την οποία δέχονται τα ομόλογα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και την αύξηση των
spreads η κρίση επεκτείνεται και στην ίδια την «καρδιά» της Ευρωζώνης κι όχι μόνον στην περιφέρεια, όπως ψευδεπίγραφα δίνατε την εντύπωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως και
από την άλλη μεριά πολύ γρήγορα ξεσκεπάστηκε και αποκαλύφθηκε το τι κρυβόταν πίσω απ’ αυτά τα πανηγύρια, τα οποία παρακολουθούσαμε τις προηγούμενες μέρες, σχετικά με την
επιτυχή έκβαση της Συνόδου Κορυφής, όπου ουσιαστικά για
πρώτη φορά -αυτό τονιζόταν από πολιτικές ομάδες, από κόμματα κι από μέσα μαζικής ενημέρωσης- η Ευρωπαϊκή Ένωση
στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεων κι έδωσε συνολική λύση.
Όμως οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνουν
αυτό που τονίζαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση του χρέους κι ότι αυτό
είναι το αποτέλεσμα της συνολικότερης κρίσης υπερσυσσώρευσης του καπιταλιστικού συστήματος. Και ταυτόχρονα, τι αναδεικνύει; Αναδεικνύει ότι αυτή η κρίση οξύνει ακόμη περισσότερο
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την ανισομετρία και τις αντιθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε να καταρρέουν και να συνθλίβονται
άξονες και αντιάξονες και συμμαχίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στις διάφορες προτάσεις, και ταυτόχρονα να οξύνονται
μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση κι όχι μόνον σ’ αυτήν, αλλά
και σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό τους και με τις Ηνωμένες
Πολιτείες να διαμορφώνονται καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες
οδηγούν επί της ουσίας στο να τρίζουν τα ίδια τα θεμέλια της
Ευρωζώνης και να αμφισβητείται η ίδια η πορεία κι η λειτουργία
της, ακόμη και η ύπαρξη του ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε λιγότερο από δέκα
χρόνια επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας για την ΟΝΕ και την Ευρωζώνη, ότι δηλαδή αποτελεί
τεχνητή συγκόλληση ανισόμετρα ανεπτυγμένων οικονομιών, με
αντιθέσεις σε νομισματικό επίπεδο, απλά και μόνον για να ικανοποιήσει όχι τις ανάγκες των λαών αλλά τις ανάγκες των πολυεθνικών και των μονοπωλίων, για να μπορέσουν να έχουν την
ελευθερία των κινήσεων, την ελευθερία ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών τους.
Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει να μας
διαφεύγει από την προσοχή είναι ότι, ενώ τσακώνονται, ενώ άξονες και αντιάξονες σπάνε ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία,
οξύνεται ο πόλεμος ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, από κοινού, όλοι αυτοί μαζί δεν ξεχνάνε τον βασικό τους εχθρό, τον βασικό τους αντίπαλο, που είναι οι λαοί της Ευρώπης και πρώτα και
κύρια η εργατική τάξη. Και από κοινού σχεδιάζουν, υλοποιούν το
νέο συνολικό και διαρκείας οδοστρωτήρα ενάντια στα δικαιώματα και στο βιοτικό τους επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, είναι
η συμφωνία για το ευρώ, οι νέες μακροχρόνιες δεσμεύσεις τις
οποίες έχουν αναλάβει οι αστικές κυβερνήσεις απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, απέναντι στους λαούς της Ευρώπης.
Έτσι, λοιπόν, για την εργατική τάξη, για τους αυτοαπασχολούμενους, για την φτωχή αγροτιά, για το λαό μας, δεν είναι το βασικό θέμα με ποιόν θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν είναι,
λοιπόν, να διαλέξει στρατόπεδο ανάμεσα στη διαπάλη, η οποία
διεξάγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ουσιαστικά να
επιλέξει τη λογική της ρήξης, τη λογική της ανατροπής και της
αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαγραφή του δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο της λαϊκής εξουσίας.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Βεβαίως, παρακολουθήσαμε και πριν από λίγο την αγωνία της
Κυβέρνησης -την επιβεβαίωσε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος- που είναι να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου Κορυφής και να επιτύχει τη σωτηρία των
επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι, άλλωστε, η ταξική της αποστολή, να διασωθεί το καπιταλιστικό σύστημα. Και από αυτόν τον
σκοπό, αγωνιά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασφαλίσει την
αξιοπιστία, την επάρκεια και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως τμήματος του συνολικότερου κεφαλαίου,
αλλά και ως την καρδιά της ίδιας της καπιταλιστικής οικονομίας.
Αυτό και με τη συγκεκριμένη διάταξη, την οποία έφερε.
Εδώ πέρα, γεννάται το ερώτημα: Ποιο είναι το σκάνδαλο; Τι
πράγμα αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό, που καλούνται και με αυτό το νομοσχέδιο να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη, τους αφαιρούνται νέα χρήματα από
τους μισθούς και τις συντάξεις τους; Το σκάνδαλο, λοιπόν –η
πρόκληση για το λαό- δεν είναι η επιμέρους ενδεχόμενη «φωτογραφική» διάταξη, αλλά η συνολικότερη λογική της Κυβέρνησης
να τα παίρνει από το λαό και να ενισχύει με κάθε τρόπο τους μονοπωλιακούς ομίλους είτε αυτοί δραστηριοποιούνται στο τραπεζικό σύστημα είτε αυτοί δραστηριοποιούνται αλλού. Και στον
πυρήνα της αντίθεσης πρέπει να μπει η λογική, η επικίνδυνη λογική της Κυβέρνησης, ότι μέσα από τη διασφάλιση της ρευστότητας εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της χώρας, γιατί με αυτόν
τον τρόπο εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι μία προσπάθεια για
να κουκουλώσουμε τα ζητήματα, για να μην αποκαλυφθεί η ταξική αιτία. Η ρευστότητα τους μόνους που αφορά είναι τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει η λαϊκή οικογένεια να έχει ως πρό-
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τυπο, μέσα από το δανεισμό και τον υπερδανεισμό της να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. Το πρότυπο που πρέπει να έχει η λαϊκή
οικογένεια είναι μέσα από την εργασία της να έχει τέτοιες αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, που να καλύπτει το σύνολο των
αναγκών και να μην αναγκάζεται να καταφεύγει στον τραπεζικό
δανεισμό.
Άρα, είναι σφοδρά, είναι εκ διά μέτρου αντίθετα τα συμφέροντα, η πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας
και οικονομίας με αυτή που εξυπηρετεί και στηρίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Βεβαίως, συνυπάρχουν ορισμένα δευτερεύοντος χαρακτήρα
ερωτηματικά. Υπάρχει η διάταξη, που μπορεί να έχει και οσμή
σκανδάλου, που λέμε όμως ότι είναι αποτέλεσμα και μέρος του
συνολικότερου σκανδάλου στήριξης, χρηματοδότησης και προνομιακής αντιμετώπισης των πολυεθνικών ομίλων.
Εδώ υπάρχουν ορισμένα επιμέρους ερωτηματικά, κύριε
Υπουργέ. Ποιος ήταν και είναι ο ρόλος της «PROTON BANK»;
Πρόεδρος της «PROTON BANK» ποιος είναι σήμερα; Μήπως
είναι ο κ. Σπέκχαρντ, ο πρώην πρέσβης; Υπήρξαν στο διοικητικό
συμβούλιο της «PROTON BANK» το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σημαίνοντα πρόσωπα, τα οποία είχαν καθοριστικό
ρόλο στις προμήθειες και τους εξοπλισμούς της χώρας μας, σε
διάφορα σκάνδαλα που διερευνώνται ή κουκουλώνονται; Ποιος
είναι ο ρόλος της τράπεζας αυτής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες;
(Στο σημείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, εμείς όταν βάζουμε αυτά τα ερωτηματικά δεν θέλουμε και δεν ταυτιζόμαστε με την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος που αναδεικνύουν μια σειρά όμιλοι και τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης που σήμερα εξυπηρετούν και προβάλλουν συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι είναι ριγμένοι
σε σχέση με το φαγοπότι του λαϊκού πλούτου που στήνεται.
Από αυτή την άποψη, αυτή η λογική που παρακολουθούμε σήμερα, η σφοδρότατη και οξύτατη διαπάλη η οποία εμφανίζεται
σε τμήματα, ο ανταγωνισμός που παίρνει και τέτοιου είδους ανοικτή πολεμική ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου δεν είναι γνώρισμα μόνο των σημερινών δημοσιευμάτων, σε σχέση με την
«PROTON BANK» και σε βάρος άλλων ριγμένων επιχειρηματικών
ομίλων.
Αυτό το παρακολουθούμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, με το διαχωρισμό ο οποίος έχει
γίνει για το ποιοι είναι υπέρ του ΟΠΑΠ και ποιοι υπέρ των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων, για να αναλάβουν το παιχνίδι, για
να αναλάβουν αυτό το τεράστιο πακέτο με τα τυχερά παιχνίδια.
Αυτή τη διαπάλη παρακολουθούμε!
Εμάς δεν μας έπιασε ο πόνος να υπερασπιστούμε ούτε τον
Βαρδινογιάννη, τον Λαμπράκη, τον Μελισσανίδη που θέλει να
μπει στο παιχνίδι του επιχειρηματικού τζόγου ούτε βεβαίως τον
ΟΠΑΠ με τους ιδιώτες επιχειρηματίες, τον Κόκκαλη και τα διάφορα αμερικάνικα funds που φαίνεται να παίρνουν το πρώτο
χέρι.
Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι ο τζόγος δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί.
Τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης τι θέση παίρνουν; Αυτό
είναι το βασικό ζήτημα, αν δηλαδή θα νομιμοποιηθεί ή όχι ο τζόγος. Εμείς, λοιπόν, παίρνουμε κατηγορηματική θέση και λέμε
«καμμία απολύτως νομιμοποίηση του τζόγου». Γιατί; Για τον εξής
πολύ απλό λόγο.
(Στο σημείο αυτό κτυπά επανειλημμένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κυρία
Πρόεδρε. Παρακαλώ να δείξετε την ανοχή που δείξατε και στους
ομιλητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και των
υπολοίπων κομμάτων. Παρακαλώ πολύ. Θα ολοκληρώσω σε δυο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν έχω δείξει ανοχή
γιατί...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, λέω ότι το Προεδρείο έχει δείξει υπερβολική ανοχή στους αγορητές και τους Κοι-
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νοβουλευτικούς Εκπροσώπους των υπολοίπων κομμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εσείς δεν δικαιούσθε να
παραπονείστε στην Προεδρεύουσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό λέω ότι θα ολοκληρώσω σε δυο λεπτά. Όπως επιτρέψατε και στους υπόλοιπους
να ολοκληρώσουν με άνεση χρόνου, έτσι θέλω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από αυτή την άποψη,
αυτό το οποίο θέλαμε να πούμε ότι πως από αυτές τις εξελίξεις,
από αυτόν τον τσακωμό ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους χωρίς όρια, επιβεβαιώνεται ότι έχουν εξαντληθεί τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι ένα σύστημα, το
οποίο συνεχώς αντιδραστικοποιείται και εκφυλίζεται και γι’ αυτό
δεν είναι τυχαίο ότι η αντιλαϊκή πολιτική, που συνοδεύεται με τον
αυταρχισμό και τη βία ενάντια στους λαούς που αντιστέκονται,
σημαδεύει ταυτόχρονα και πυροβολεί την ίδια τη λαϊκή συνείδηση.
Γιατί είναι τυχαίο που το ίδιο διάστημα που οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση το λαό, καλλιεργούν τη λογική της ναρκοκουλτούρας και της αποποινικοποίησης; Είναι τυχαίο που το
ίδιο διάστημα θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε έναν τζόγο
ατελείωτο, σε μια καζινοποίηση ατελείωτη, για να δείξουν ως διέξοδο καταφυγής –γι’ αυτούς οι οποίοι οδηγούνται στη φτώχεια
και στην εξαθλίωση- ή τους ψεύτικους παραδείσους των ναρκωτικών ή τους ψεύτικους παραδείσους του τζόγου και της οριστικής χρεοκοπίας;
Ε, λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί κόλαση
για το λαό και πρέπει να παλέψει με νύχια και με δόντια, για να
αποκτήσει πραγματικά τις συνθήκες που οι σημερινές δυνατότητες του δίνουν, να μπορεί δηλαδή να ζει με αξιοπρέπεια, με βάση
τη δουλειά του, που σημαίνει οριστικές και ριζικές αλλαγές σε
επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο εξουσίας, δηλαδή σε τέτοια
κατεύθυνση που ο ίδιος ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέριά
του.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, υπάρχουν εδώ και μία σειρά από
άλλα ζητήματα στο νομοσχέδιο. Αναφερθήκαμε και εισηγητικά
και στην κατ’ αρχήν συζήτηση. Οδηγούν με κάθε τρόπο στη διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως
για παράδειγμα, η συγκεκριμένη τροπολογία των εκατόν πενήντα
σελίδων για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών. Εμείς
το λέμε καθαρά. Δεν είναι αποσπασματική ενέργεια. Είναι προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανασύνταξης του αστικού κράτους, με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, παραδίδετε συγκεκριμένους τομείς
του δημόσιου τομέα στη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Διευκολύνετε με αυτόν τον τρόπο την παράδοση του ορυκτού
πλούτου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα, στην
εμπορευματοποίηση και στην ιδιωτικοποίηση μια σειρά τομών,
πλευρών που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες, όπως τη σίτιση,
τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αποτελεί επί της ουσίας ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση το γεγονός ότι φέρνετε μία γενικόλογη τροπολογία. Εκεί, δεν εντάσσετε μόνο τους συγκεκριμένους οργανισμούς, αλλά δίνετε τη
δυνατότητα στους Υπουργούς και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος, χωρίς να τα κατονομάζετε, να πάρουν αυτό το δρόμο. Ταυτόχρονα, απροκάλυπτα στη
σελίδα 28 της συγκεκριμένης, στην παράγραφο ββ’ τονίζεται το
εξής, «να αποσπώνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι επιχειρηματικές ομάδες ως κλάδος και ως τμήμα και να εισφέρονται σε
άλλη ανώνυμη εταιρεία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε ολοκληρώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, ό,τι περιουσιακά στοιχεία δημιουργήθηκαν μέσα από τη λειτουργία των οργανισμών και των νομικών προσώπων, απροκάλυπτα μέσα από
τον ίδιο τον ιδρώτα των εργαζομένων των οργανισμών αυτών και
του ίδιου του λαού, που συνεισφέρει από το υστέρημά του, να
τα παραχωρήσετε εν μία νυκτί στους επιχειρηματικούς ομίλους,
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους.
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Εμείς, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, λέμε καθαρά ότι καταψηφίζουμε το σύνολο του συγκεκριμένου νόμου και τις τροπολογίες,
τις οποίες έχετε καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
κ. Καραθανασόπουλο, ο οποίος μίλησε σχεδόν το διπλάσιο
χρόνο που δικαιούται από τον Κανονισμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο μίλησαν τον τριπλάσιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν μας έχετε συνηθίσει. Νόμιζα ότι θα πείτε ευχαριστώ
για την ανοχή του Προεδρείου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα πριν ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και Υπουργού των Οικονομικών, η οποία, ενώ ήταν πλήρης δραματικών εκκλήσεων προς τα κόμματα, προς τον πολιτικό κόσμο
της χώρας, να δείξει ωριμότητα, να δείξει υπευθυνότητα και σοβαρότητα για τις κρίσιμες στιγμές που διάγει ο τόπος αυτήν την
περίοδο, δυστυχώς δεν απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα.
Πρέπει να δηλώσουμε απ’ αυτό το Βήμα, κύριε Υπουργέ, ότι η
Δημοκρατική Αριστερά έχει πλήρη και απόλυτη συνείδηση της
κατάστασης της χώρας. Κατανοούμε απολύτως –με κεφαλαία
γράμματα- ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα της χώρας, ποιο
ακριβώς είναι το πρόβλημα της Ευρώπης, ποιο ακριβώς είναι το
πρόβλημα ολόκληρης της υφηλίου.
Ένα ιστορικό ρεύμα της Αριστεράς, η Ανανεωτική Αριστερά,
η οποία έχει στον πυρήνα της τον αριστερό ευρωπαϊσμό που επί
πολλά χρόνια είχε εντοπίσει τις δομικές αδυναμίες της Ευρώπης,
έχει καθαρό μυαλό να διατυπώνει προτάσεις, θέσεις, που κατά
την εκτίμησή μας μπορούν να βγάλουν από την κρίση και τη
χώρα και την Ευρώπη.
Με αυτήν την έννοια αξιολογήσαμε την τελευταία απόφαση
της Συνόδου Κορυφής, τη θεωρήσαμε θετική εξέλιξη, είπαμε ότι
αποτελεί ανάσα για τη χώρα και για την Κυβέρνηση, ούτως ώστε
να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις και είπαμε ότι πάρα πολλά
πλέον εξαρτώνται από εμάς.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως, πρέπει
να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορεί εν όψει αυτών των εκκλήσεων και των ανεπαρκειών της Κυβέρνησης, να αναιρείται ο χαρακτήρας αυτού εδώ του Σώματος και ο χαρακτήρας καθενός
Βουλευτή ξεχωριστά.
Δεν θα παρακολουθήσουμε τις προσωπικές αντιδικίες, οι
οποίες αύριο θα είναι –δυστυχώς- τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και δεν θα είναι η ουσία. Όμως, πρέπει να τοποθετηθούμε
στο θέμα το οποίο ανέκυψε εκ των πραγμάτων και έχει να κάνει
με την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος.
Ακούσαμε πάρα πολλά για τις τράπεζες. Η δική μας θέση είναι
ότι πράγματι αυτήν την περίοδο και μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Πολλά καταλογίσαμε στις τράπεζες όλο το προηγούμενο
διάστημα –δίκαια απολύτως- αλλά αυτήν την περίοδο πρέπει να
διασωθεί το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να μπουν κανόνες.
Όμως, δεν θα κατηγορήσετε τους Βουλευτές, οι οποίοι θέτουν
τα ερωτήματά τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη τροπολογία.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι θεωρεί αυτονόητο για την Κυβέρνηση ότι κάθε τραπεζικό σύστημα σ’ αυτήν εδώ τη χώρα είναι
εξ’αρχής φερέγγυο και ειδικά αυτήν την περίοδο. Κατά τεκμήριο
είναι φερέγγυο. Μ’ αυτήν την έννοια δεν μπορεί να αξιολογηθεί
η φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος και κάθε τράπεζας
ξεχωριστά, όσον αφορά την τοποθέτηση των διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου.
Ακούγεται πάρα πολύ προωθημένο για να γίνει πιστευτό σ’
αυτήν εδώ τη χώρα και θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να
αναφερθώ σε μία υπόθεση την οποία χειρίστηκα μέσω της εξεταστικής επιτροπής, την υπόθεση των δομημένων ομολόγων. Ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα εκείνη την περίοδο; Το θεσμικό
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλαίσιο ήταν τόσο καλά διαρθρωμένο, τόσο πολύ ξεκάθαρο και
υπήρχε τέτοια φερεγγυότητα στο τραπεζικό σύστημα, που δεν
μπορούσε να τεθεί ερώτημα. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί η
φερεγγυότητα των λεγόμενων «επενδυτών» και του τραπεζικού
συστήματος και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο των ομολόγων.
Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία, η ίδια που ακούσαμε από τον
κύριο Αντιπρόεδρο.
Δεύτερον, βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, σε εξέλιξη ενός σκανδάλου –ή μιας υπόθεσης, θα το πω έτσι για να είμαι καθαρόςτης γνωστής τράπεζας. Το πρώτο θέμα είναι ότι οι συναλλαγές
αφορούσαν το πρώτο τρίμηνο του 2010 και αποκαλύφθηκαν
αυτήν την περίοδο. Αλήθεια, δεν πρέπει η Βουλή και κάθε Βουλευτής ξεχωριστά να γνωρίζει το τι μεσολάβησε από εκείνες τις
συναλλαγές μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς μία
πλήρη εικόνα για την τοποθέτηση αυτής της τροπολογίας;
Δεύτερον, δεν είναι λογικό για κάθε Βουλευτή να είναι καχύποπτος, όσον αφορά το περιεχόμενο της τροπολογίας, όταν έρχεται αμέσως μετά και στην εξέλιξη αυτού του σκανδάλου;
Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Αντιπρόεδρος δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για την αναδρομικότητα από το 1997. Και δικαίως αναρωτιέται κάθε ένας από εμάς
μήπως με την ψήφο του σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και με την
υψηλή επικυρωτική ισχύ που έχει αυτή εδώ η Αίθουσα, καλύψει
κάποιο πρόσωπο ή κάποια ενέργεια που έλαβε χώρα το αμέσως
προηγούμενο διάστημα και εκτεθεί κάθε ένας από εμάς!
Σ’ αυτό το θέμα δεν δόθηκε απάντηση. Συμφωνούμε με το να
υπάρχουν ενέργειες συμπαράστασης και βοήθειας όσον αφορά
τη διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων της συγκυρίας. Όμως, δεν
μπορούμε δίχως ενημέρωση, δίχως πληροφόρηση, να δίνουμε
αυτήν την επιταγή.
Είπε ο κύριος Υπουργός χθες απαντώντας στις γενικευμένες
επικρίσεις όλων των κομμάτων για την κοινοβουλευτική τακτική
πλέον την οποία έχετε εφαρμόσει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, ότι
αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα εργαλείο και ότι θα είναι το εφόδιό
του για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, ούτως ώστε να πείσουμε
τους εταίρους μας ότι πραγματικά ανταποκρινόμαστε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα δηλώσουμε για άλλη μια φορά, κύριε Υπουργέ: Παρ’όλη
την υπευθυνότητα που θέλουμε και διακηρύσσουμε ότι επιδεικνύουμε για την επίλυση των ζητημάτων της χώρας, παρόλη τη
συνειδητοποίηση που έχουμε για το πρόβλημα που έχει η χώρα,
δεν θα ανταποκριθούμε και δεν θα επικυρώσουμε ανεπάρκειες
της Κυβέρνησης, οι οποίες οδήγησαν ακόμη και την κοινοβουλευτική διαδικασία σε αυτή την κατάσταση.
Επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί θέλω να δώσετε πειστικές απαντήσεις. Εγώ δεν τις έχω.
Αλήθεια, ποια επιτακτική ανάγκη, ποια άμεση ανάγκη σας επέβαλε να φέρετε το κεφάλαιο για τον τουρισμό για παράδειγμα,
σε αυτό το νομοσχέδιο, όταν είναι γνωστό, όταν έχει διαρρεύσει
το νομοσχέδιο αυτό από τις αρχές Απριλίου, όταν το νομοσχέδιο
αυτό επρόκειτο να έρθει από κοινού με την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού; Ήταν γνωστό από τότε και χωρίς να τεθεί
σε διαβούλευση. Γιατί δεν ήρθε από τον Απρίλιο για παράδειγμα;
Είναι απολύτως αδικαιολόγητη η ενσωμάτωση θεμάτων ουσίας
σε αυτό το νομοσχέδιο και η επίσπευση του.
Δεύτερον, γιατί γίνεται με έκτακτες διαδικασίες το νομοσχέδιο
για τα παίγνια; Για πέντε μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο. Γιατί, για παράδειγμα, μέχρι τέλος Ιουνίου δεν ήρθε
προς συζήτηση αναλυτικά στη Βουλή;
Τρίτον, όσον αφορά στη συγχώνευση οργανισμών, εμείς σαν
Δημοκρατική Αριστερά έχουμε τοποθετηθεί. Ναι, να το συζητήσουμε, να δούμε συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανισμών, εξορθολογισμών, ακόμα και των μισθολογικών ανισοτήτων,
υπερβολών που υπάρχουν.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όμως, το θέμα των συγχωνεύσεων των οργανισμών είναι θέμα
που απασχολεί αυτή εδώ τη χώρα από τότε που αναλάβατε τη
διακυβέρνησή της.
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Μας καλείτε, λοιπόν, να συμμετέχουμε σε αυτήν την έκτακτη
διαδικασία, η οποία εμείς θεωρούμε ότι υποβαθμίζει, απαξιώνει
τη λειτουργία αυτής εδώ της Αίθουσας και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτή τη δική σας ανεπάρκεια.
Σε αυτό, λοιπόν, το εργαλείο το οποίο λέει ο κ. Βενιζέλος και
σε αυτό το εφόδιο που θέλει να έχει, εμείς δεν συμμετείχαμε καθόλου, δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε, δεν μπορέσαμε να
καταλάβουμε τη χρήση αυτού του εργαλείου και γι’ αυτό ακριβώς είμαστε κατηγορηματικά ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, παρόλο που νιώθουμε την υπευθυνότητα και νιώθουμε συγχρόνως
και την ευθύνη και νιώθουμε άσχημα που δεν μπορέσαμε να τοποθετηθούμε, επί της ουσίας των ρυθμίσεως αυτών. Γιατί είχαμε
πάρα πολλά να πούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Μίχου, έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πράγματι έκανε έκκληση για υπεύθυνη στάση απ’ όλες
τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου με ουσιαστική επιχειρηματολογία. Νομίζω ότι τα πιο ουσιαστικά επιχειρήματα είναι η στήριξη
της οικονομίας της χώρας μας, η στήριξη του τραπεζικού συστήματος με ουσιαστικό όμως δημόσιο έλεγχο και η στήριξη της
ανάπτυξης στην οποία εκ των πραγμάτων καλούνται να συμβάλουν και οι τράπεζες, αλλά όπως ανέφερα με ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε να συζητήσουμε
ένα πολυνομοσχέδιο σε ένα πιο θετικό και πιο αισιόδοξο περιβάλλον όσον αφορά το πεδίο της οικονομίας, μετά από τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, όσον αφορά τη
βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους αλλά και τα αποτελέσματα της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, που δείχνουν τη
δυνατότητα επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το
2012 αλλά και σε δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει μία σειρά από θέματα, κατά
την άποψή μου ιδιαίτερα σημαντικά, που αφορούν τον τουρισμό,
τη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική ασφάλιση, τα τυχερά παιχνίδια.
Θα ξεκινήσω από τα θέματα του τουρισμού που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η ελληνική οικονομία στηρίζεται στον
τουρισμό που αποτελεί το 18% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και προσφέρει δουλειά σε επτακόσιους πενήντα χιλιάδες
ανθρώπους. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού, αν γίνουν και οι κατάλληλες παρεμβάσεις, αυτό το ποσοστό μπορεί να ανέλθει στο 25% και αν μιλήσουμε με στοιχεία
του 2010, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 56,1 δισεκατομμυρίων ευρώ ετήσια.
Για το λόγο αυτό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού επέλεξε ένα πετυχημένο πακέτο «Ήλιος και
Θάλασσα» και πέρα από αυτό επέλεξε να αξιοποιήσει νέα τουριστικά προϊόντα. Στόχος είναι η προσέλκυση τουρισμού υψηλής
αγοραστικής δύναμης, ο οποίος παράλληλα θα τονώσει και άλλους τομείς της οικονομίας που συνδέονται με τον τουρισμό.
Πιστεύω ότι η προώθηση της τουριστικής κατοικίας καλύπτει
και με το παραπάνω αυτές τις προϋποθέσεις. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δημιουργεί ένα ιδιαίτερο συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στον επισκέπτη και τον τόπο τον οποίο επισκέπτεται και
από το συνδυασμό αυτό προκύπτουν τα εξής πλεονεκτήματα.
Πρώτον, μειώνεται η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού
που, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικεντρώνεται στους καλοκαιρινούς μήνες. Δεύτερον, ενισχύεται η κτηματαγορά. Τρίτον, ενισχύονται οι οικονομικοί κλάδοι που είναι συνδεδεμένοι με τον
τουρισμό, όπως είναι οι επιχειρήσεις εστίασης και τέταρτον, βελτιώνεται η σχέση δαπάνη προς άτομο, πράγμα που σημαίνει ότι
κάθε παραθεριστής αφήνει περισσότερα χρήματα στη χώρα μας.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας γίνεται με τρόπο
οργανωμένο και συστηματικό.
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Με βάση το σχέδιο νόμου, προβλέπεται η δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Αυτές οι περιοχές
–ΠΟΤΑ- θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία πέντε αστέρων και επιπλωμένες πολυτελείς κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση ή και
πώληση. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 4, η δημιουργία τους
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
Κατά συνέπεια, σημαντικό όφελος από αυτή τη διαδικασία
μπορούν να έχουν και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και άλλοι φορείς, η οποία μπορεί να συμμετέχει στην εκμετάλλευση των
ΠΟΤΑ παραχωρώντας με μίσθωση εκτάσεις σε ιδιώτες επενδυτές. Μιλάμε για πραγματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι για ξεπούλημα σε μια περίοδο που τα οικονομικά της
αυτοδιοίκησης είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μάλιστα, όσοι ΟΤΑ βρίσκονται σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως είναι και η περιοχή από όπου κατάγομαι, η Πιερία, πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν και ένα βήμα
παραπάνω, μπορούν δηλαδή να συστήσουν άμεσα ειδικό τμήμα
που θα συνεργάζεται με την ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Επενδύσεων του ΕΟΤ, με στόχο την ταχύτερη επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων. Έτσι, θα δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο σε όσους επιλέξουν να επενδύσουν τα χρήματά
τους στη χώρα μας.
Ιδιαίτερα για την Πιερία, πιστεύω ότι η δημιουργία ΠΟΤΑ αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς
συγκεντρώνει τρία βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, αποτελεί
ήδη έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό όχι μόνο για τις βαλκανικές χώρες, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον,
έχει πολύ καλή οδική σύνδεση με όμορους νομούς, αλλά και με
το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, γεγονός που σημαίνει ότι
έχουμε ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των τουριστών. Τρίτον,
η παράκτια ζώνη, ο Όλυμπος, τα Πιέρια Όρη προσελκύουν τουρισμό όλο το χρόνο και όχι μόνο τους θερινούς μήνες.
Εάν σε όλα αυτά προβλεφθεί και η κατασκευή μιας μαρίνας
στην περιοχή, πιστεύω ότι θα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για
να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής και την τοπική οικονομία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια ακόμα σημαντική ρύθμιση
του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρομαι στο άρθρο
18 παράγραφος 5 στο οποίο προβλέπονται ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής των χρεών των ΟΤΑ.
Με την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων δίνεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι συσσωρευμένες με ένα σταθερό
τρόπο. Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας θα αποφέρει σημαντικό όφελος στην τακτοποίηση των οφειλών τους, αλλά και
τη δυνατότητα να έχουν τα ανάλογα έγγραφα, όπως είναι και η
φορολογική ενημερότητα, για την εκταμίευση πόρων όσων συμμετέχουν σε προγράμματα των ΕΣΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι
σημαίνει αυτό για τις περιοχές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που
αφορά τη συγχώνευση των φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι γεγονός ότι με τον τρόπο
αυτό μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους για την
εθνική οικονομία, όμως αυτό που πρέπει να δούμε με υπευθυνότητα είναι το θέμα του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός
ότι υπάρχει πλεονάζον και προσωπικό και παραγωγικό δυναμικό
σε όλο το δημόσιο τομέα, ακόμη και σε φορείς οι οποίοι δεν συγχωνεύονται και ούτε καταργούνται. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα
το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα ότι θα πρέπει να το δούμε
με προσοχή και θα πρέπει να λυθεί.
Ακόμη, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πλήρη κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε επιτελικές, λειτουργικές και εκτελεστικές.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε υπηρεσίες, όπως είναι το ΙΚΑ,
όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι εφορίες, που υπολειτουργούν, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό. Έτσι, λοιπόν,
θα μπορούσαν να ενισχυθούν με άτομα αυτών των φορέων και
πρέπει τελικά, να ταιριάξουμε τη ζήτηση με την προσφορά. Σε
αυτήν την προσπάθεια πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε
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τη διαθέσιμη εμπειρία από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, που
έχει οργανώσει ανάλογες δράσεις στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ.
Μαρία Μίχου, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νομού Πιερίας.
Σε αυτό το σημείο έχει ζητήσει το λόγο ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής, κ. Δημήτρης Σιούφας.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι το συζητούμενο νομοσχέδιο, όπως και η τροπολογίες που το συνοδεύουν, παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι κατά τη συζήτηση που έχει
γίνει, έχουν αναλυθεί οι πτυχές, οι αντιρρήσεις, οι ενστάσεις, οι
συμφωνίες, αλλά βεβαίως ακούστηκε και ο λόγος της Κυβέρνησης, γιατί αυτή η διαδικασία προχωράει και οι ρυθμίσεις τις
οποίες έχει για ποιο σκοπό επιβάλλονται.
Θα σταθώ μόνο στην τροπολογία η οποία αναφέρεται στις
συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών και θα ξεκινήσω με
την πρώτη επισήμανση από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, η οποία δεν πληροφορεί τη Βουλή για το ποια θα
είναι η ωφέλεια η οποία θα υπάρξει από αυτήν τη διαδικασία της
κατάργησης και της συγχώνευσης οργανισμών.
Δεν μπορώ, επίσης, να αντιλέξω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες μικραίνουν το κράτος και το κάνουν πιο αποτελεσματικό και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο
δυναμικό, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορώ και
να κατανοήσω ότι δύο χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια για να
εντοπισθούν οι φορείς, να έρθει μια αναλυτική πρόταση στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, ώστε να τοποθετηθούμε όλοι με τρόπο
υπεύθυνο απέναντι σε αυτή και να επιλέγεται η διαδικασία της
με τροπολογία και με εξουσιοδοτήσεις, κατάργησης και συγχώνευσης οργανισμών.
Δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε ο χρόνος για να υπάρξουν όλες
αυτές οι λεπτομερείς αναλύσεις, για τις οποίες σας ανέφερα. Βεβαίως, αυτό δεν είναι ευθύνη της σημερινής πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Οικονομικών και του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, αλλά είχατε μια κληρονομιά από την προηγούμενη Κυβέρνηση που μελέτησε εξακόσιους και περισσότερους
οργανισμούς και είχε έτοιμη την πρόταση για την οποία διακόσιοι
πενήντα οργανισμοί καταργούντο ή συγχωνεύονταν, μελετημένη,
ολοκληρωμένη, την οποία από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης θα μπορούσατε να την είχατε κάνει πράξη και να ερχόμασταν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο
κορυφαίο ζήτημα.
Συνεπώς η πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι από την Έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν φαίνεται σαφώς ποιο
είναι το όφελος το οποίο προκύπτει από τις καταργήσεις και τις
συγχωνεύσεις αυτών των οργανισμών.
Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα, για το οποίο θα ήθελα την προσοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου, ο
οποίος επιτυχώς διετέλεσε και Υπουργός Ανάπτυξης, για να
θέσω τα εξής τρία θέματα.
Θέμα πρώτο. Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται για δεύτερη
φορά και καταργεί το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Η πρώτη φορά ήταν το 1989. Συνεστήθη πάλι το 2006 και
τώρα το καταργείτε όπως θεσμοθετήθηκε και το μετατρέπετε σε
μία υπηρεσία του σημερινού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κρατώντας από τον καταργούμενο
νόμο του 2006 τις αρμοδιότητες, οι οποίες προεβλέποντο σε
αυτόν το νόμο. Αυτό το συμβούλιο είναι ένα εργαλείο που υπάρχει σε κάθε χώρα στον πλανήτη και περισσότερο στις ευρωπαϊκές χώρες για λόγους οικονομίας. Καταργείστε τις θέσεις, αλλά
αφήστε το συμβούλιο να είναι ανεξάρτητο από το ΥΠΕΚΑ, για να
μπορεί να δίνει απαντήσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό της
χώρας και όχι αυτό να αποτελεί μέρος του ΥΠΕΚΑ, όπου έχουν
ανατεθεί εκεί τα ενεργειακά θέματα.
Η ενέργεια που είναι ένας τομέας που μπορεί να φέρει το μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων, η ενέργεια που είναι ένα ζήτημα
που πρέπει να είναι στην προσοχή όλων μας για όλα τα επόμενα
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χρόνια, για να μην περάσουμε σε ενεργειακή πενία, μετατρέπεται
σε μία απλή υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κρατώντας όμως τις αρμοδιότητες από τον καταργούμενο νόμο. Ο κ. Βενιζέλος, που χειρίστηκε και τα ενεργειακά θέματα, το ξέρει πολύ καλά αυτό.
Θέμα δεύτερο. Καταργείτε το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών, ένα φορέα για τον οποίο η πατρίδα
μας πρέπει και οφείλει να είναι υπερήφανη για το έργο το οποίο
κάνει. Δεν γνωρίζω καμμία χώρα στον πλανήτη που να μη διαθέτει Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Το καταργούμε, για να το μετατρέψουμε σε μία υπηρεσία του
σημερινού Υπουργείου Ανάπτυξης, εάν πραγματικά θα πάει εκεί,
διότι και εδώ δίδετε με την τροπολογία μία προθεσμία εννέα
μηνών με υπουργικές αποφάσεις, για να ρυθμιστούν όλα αυτά
τα θέματα.
Θέμα τρίτο. Καταργείται ο ΕΟΜΜΕΧ, ο Εθνικός Οργανισμός
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη Χειροτεχνία, ο μοναδικός επίσης φορέας που υπάρχει στην πατρίδα μας για τα θέματα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ώρα που υπήρχε ο κατάλογος των διακοσίων πενήντα οργανισμών που είχε φέρει η Νέα
Δημοκρατία ως πρόταση -σας τον ανέφερα πριν- αλλά πρόλαβαν
οι εκλογές και αυτό το σχέδιο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, ένα σχέδιο που θα είχε αυτόματα τη συναίνεση και τη
συμφωνία της σημερινής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και επί
δύο χρόνια αυτοσχεδιάζουμε.
Εκτός από αυτή τη σοβαρή ένσταση την οποία προβάλω γι’
αυτούς τους τρεις φορείς, το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και
για τον ΕΟΜΜΕΧ, θα ήθελα να θέσω στην προσοχή της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Αντιπροέδρου, του κ. Βενιζέλου, και το
εξής θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν από την
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τα αποτελέσματα της απογραφής
του 2011. Από τα στοιχεία που δόθηκαν, προκύπτει ότι ο πληθυσμός της χώρας το 2011 ανέρχεται σε 10.787.690 κατοίκους. Την
ίδια ώρα, η απογραφή του 2001 έδινε ως αριθμό απογραφέντων
κατοίκων τα 10.939.771.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού της χώρας και σε ορισμένους νομούς μάλιστα, με δραματική μείωση, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές και
όχι μόνο, είναι για εμένα και πιστεύω και για όλους μας, το υπ’
αριθμόν ένα εθνικό ζήτημα. Βεβαίως, αυτήν την ώρα προέχουν
τα ζητήματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης της εξόδου από την
κρίση. Οφείλουμε, όμως, το θέμα αυτό η Κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει και να το βάλει στις προτεραιότητες αντιμετώπισης.
Και θέλω να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί εδώ και ενάμιση
χρόνο το ζητούσα από τον Πρόεδρο της Βουλής και από την Αίθουσα εδώ αλλά και στη Διάσκεψη των Προέδρων, ότι επανέφερα σήμερα το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων, να
μελετηθεί το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας. Η Διάσκεψη των Προέδρων με την αποδοχή την οποία έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος, απεδέχθη ομοφώνως να
μελετηθεί το δημογραφικό πρόβλημα από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αλλά η παρέμβασή μου αυτή, πέρα από την
ενημέρωση έχει και την έννοια ότι κοντά στα άλλα μείζονα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα ο Αντιπρόεδρος,
να έχει κατά νου ως προτεραιότητα και αυτό το θέμα από μια συνολική μελέτη, διότι αφορά το μέλλον της ίδιας της πατρίδας
μας, το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της Ελλάδος. Και είναι
για εμένα, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, το υπ’ αριθμόν ένα
εθνικό πρόβλημα της πατρίδας μας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον πρώην
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτριο Σιούφα.
Παρακαλώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή
Οικονόμου να λάβει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε οκτώ λεπτά σύμφωνα με τον Κανονισμό.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Τόσα πολλά, κυρία Πρόεδρε, ούτε στα πιο τολμηρά
όνειρά μου δεν θα ευελπιστούσα να μου δώσετε. Δεν θα χρειαστούν νομίζω.
Παίρνω το λόγο για δυο πράγματα που θα είναι πάρα πολύ
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σαφή απ’ αυτά που θα πω. Το πρώτο είναι μια καταγγελία η
οποία έγινε από πολλούς ομιλητές εις βάρος της Κυβέρνησης
ότι δήθεν επιχειρούμε να λογοκρίνουμε τους συναδέλφους που
μιλούν στην Αίθουσα αυτή. Όχι. Βεβαίως ο λόγος είναι απολύτως
ελεύθερος. Άλλο τόσο ελεύθερος όμως είναι και ο αντίλογος,
είτε προέρχεται από την Αντιπολίτευση είτε προέρχεται από την
Κυβέρνηση και ασφαλώς δικαιούμαστε να κάνουμε κριτική σε
ορισμένα πράγματα, τα οποία ακούγονται και τα οποία δεν βοηθούν μια προσπάθεια, η οποία ανεξάρτητα από το πώς τη βλέπει
ο καθένας, είναι προσπάθεια κοινή. Αφορά όλο τον ελληνικό λαό
και τη χώρα του.
Ουδείς διανοήθηκε να περιορίσει την ελευθερία λόγου. Αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επικροτεί και την ελευθεριότητα
στο λόγο, η οποία δυστυχώς επικράτησε και δεν θα πω ένα αντιπολιτευτικό «τρικ», αν θέλετε, να προσποιούμεθα ότι είμαστε σε
ομαλές καταστάσεις -εδώ η κατάσταση είναι βέβαιον ότι είναι
έκτακτη- και να οικοδομούμε μια ολόκληρη επιχειρηματολογία,
ομιλώντας σαν να βρισκόμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, όπου
όλα είναι κανονικά και συνεπώς τίποτα το έκτακτο δεν δικαιολογείται.
Αναφέρομαι, παραδείγματος χάριν, στην κριτική, γιατί έρχεται
με τόσο έκτακτες διαδικασίες ένα νομοθέτημα που θίγει τόσες
τροπολογίες; Γιατί η κατάσταση είναι έκτακτη. Αυτό δεν είναι
εφεύρημα κυβερνητικό, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός στο
οποίο έχουμε βρεθεί.
Δεν θέλω να κάνω αυτήν τη στιγμή κατανομή ευθύνης, πόσο
οφείλεται στην Κυβέρνηση, πόσο οφείλεται στην προηγούμενη
κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά είναι απολύτως βέβαιον ότι οφείλεται και στους προηγουμένους, κατ’ αρχάς, τουλάχιστον. Οπότε, ας μη μείνουμε σε αυτή τη ρητορεία. Και δεν
το λέω με διάθεση λογοκρισίας, επαναλαμβάνω, αλλά με τη διάθεση μη αποδοχής μιας ελευθεριότητας στο λόγο.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιβλαβές ως τρόπος κοινοβουλευτικού
λόγου, όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα που αφορούν το πιστωτικό σύστημα. Το πιστωτικό σύστημα αυτή την εβδομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη πραγματικότητα, την
πραγματικότητα της ανάκαμψης των καταθέσεων. Δεν νομίζετε
ότι αυτό καλό θα ήταν –στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε,
με τον τρόπο που μιλάμε, συμπεριφερόμαστε κάνουμε κριτικήνα το ενισχύσουμε; Ήταν ένας βασικός λόγος που οδηγούσε σε
μια κακή κατάσταση που ζήσαμε τα τελευταία τέσσερα-πέντε
χρόνια και με επίταση του φαινομένου, με μια ρητορεία που αναπτύχθηκε ότι θα καταρρεύσει η χώρα και συνεπώς καλό θα είναι,
αφού θα καταρρεύσει η χώρα, και το πιστωτικό σύστημα, να βγάλουμε και τα λεφτά έξω. Υπάρχει μια αντιστροφή αυτής της
τάσης.
Το λέω αυτό γιατί είχε ακουστεί και κάτι άλλο ότι η Κυβέρνηση
έχει αποτύχει σε όλους τους στόχους που έθεσε. Μια μεγαλοστομία η οποία δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Ιδού λοιπόν και ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι το μόνο, θα σας πω και
άλλο μετά, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιγράφει
η Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό το μόνο το οποίο λέω είναι η κριτική να
γίνεται ελεύθερα αλλά δεν χρειάζεται να τη χρωματίζουμε αυθαιρέτως με τρόπο που βάζει σε κίνδυνο μια γενικότερη προσπάθεια.
Άκουσα και κάτι άλλο σήμερα στο οποίο οφείλω να τοποθετηθώ πολύ αρνητικά. Άκουσα από κάποιο συνάδελφο ότι οι ΔΟΫ
απέτυχαν και για αυτό τις αλλάζουμε. Βεβαίως ούτε εδώ θέλω
να περιορίσω την ελευθερία λόγου, ο συνάδελφος έτσι το αισθάνθηκε έτσι το είπε, αλλά σε ένα μήνα που τα έσοδα παρουσιάζουνε αύξηση πάνω από 3% και αν συνεχιστεί αυτό και τον
Αύγουστο, θα είναι η αντιστροφή μιας τάσης, διότι δεν βάλαμε
κανένα καινούριο φόρο, δεν είναι έκτακτα αυτά, δεν είναι μέτρα
μια και έξω. Είναι μια θετική πορεία.
Να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει ύφεση δεν οφείλεται
στην αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας ο οποίος είναι
κάτω. Οφείλεται στην πιο εντατική εργασία που έκαναν μεταξύ
άλλων και οι ΔΟΫ. Να λέμε με τόση ευκολία ότι οι ΔΟΫ απέτυχαν,
είναι λάθος. Το λέω αυτό διότι αξιοποιείται και ένα σημερινό δημοσίευμα ότι κάποια στιγμή θα πάμε στην ηλεκτρονική ΔΟΫ και
θα υπάρξουν μόνο τριάντα πέντε ΔΟΫ. Βεβαίως κάποια στιγμή
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θα γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει αύριο το πρωί. Έχουμε κανένα λόγο, σε μια στιγμή που ο εφοριακός ψάχνει να βρει πώς
θα πάει για πέντε μέρες διακοπές, ας πούμε, να τον τρομάζουμε
ότι θα κλείσουμε τη ΔΟΫ, θα μπει λουκέτο στις ΔΟΫ, θα χάσει τη
δουλειά του. Τι εξυπηρετεί αυτό στην κοινή προσπάθεια που γίνεται;
Άρα, λοιπόν, όλη αυτή η αντίκρουση της κριτικής που γίνεται,
να είναι σαφές, δεν γίνεται με σκοπό να μην λέμε ό,τι θέλουμε σ’
αυτή την Αίθουσα. Αντιθέτως. Αν αυτό όμως που λέμε είναι και
καλό, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Διότι και το κίνημα των
αγανακτισμένων δεν έχει φτιαχτεί μόνο λόγω της εισοδηματικής
δυσπραγίας. Έχει φτιαχτεί και από την αυτοαμφισβήτηση του
πολιτικού συστήματος με τέτοιου είδους κριτικές. Όσο λοιπόν η
κριτική γίνεται πιο υπεύθυνη και αναβαθμίζεται ο κοινοβουλευτικός λόγος, τόσο το καλύτερο για όλους μας.
Θα ήθελα λοιπόν να πω και κάτι άλλο. Επειδή δεχθήκαμε και
νουθεσίες από ορισμένες πτέρυγες, έγινε το εξής: Κατ’αρχάς ξεκινήσαμε δεχόμενοι μια κριτική για όλα τα κακά που συμβαίνουν
στον πλανήτη. Δηλαδή φταίει αυτή η Κυβέρνηση που είχε πρόβλημα η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα του χρέους. Φταίμε εμείς που η Ευρωζώνη δεν πήγαινε καλά. Φταίμε εμείς για τη Συνθήκη του Μάαστριχ που στο
κάτω-κάτω ούτε που τη διαπραγματευτήκαμε εμείς. Άλλη κυβέρνηση τη διαπραγματεύτηκε της σημερινής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Για το πώς δεν έγινε η ΟΝΕ, γιατί ήταν λάθος η
νομισματική πολιτική. Και ακούσαμε και μια άλλη καταγγελία ότι
απεμπολήσαμε το δικαίωμα της νομισματικής πολιτικής. Με συγχωρείτε αλλά αυτό από τη συντριπτική πλειοψηφία της Αίθουσας, αυτό όχι απλώς επικροτήθηκε αλλά υπογράφηκε υπό
μορφή συνθήκης. Πώς προσχωρείς δηλαδή στην ΟΝΕ χωρίς να
απεμπολήσεις τη νομισματική πολιτική; Δεν το ξέρετε ότι η Τράπεζα Ελλάδος είναι μέρος του ευρωσυστήματος;
Τα λέω λοιπόν όλα αυτά διότι ακούσαμε και ορισμένες παραινέσεις του τύπου «μην πανηγυρίζετε». Εμείς σας είπαμε ότι δεν
πανηγυρίζουμε. Απλώς δικαιούμαστε να πούμε το εξής. Δεν στέκει αυτό που λέτε ότι δεν πετύχαμε κανένα στόχο. Σας ανέφερα
συγκεκριμένους στόχους που πετύχαμε και δεύτερον βεβαίως
δεν επιχαίρουμε, αλλά έχουμε να σας πούμε και κάτι άλλο. Ο
πρώτος μεγάλος στόχος που ήταν η χώρα να σταθεί στα πόδια
της, πέτυχε. Η χώρα είναι όρθια και επιχειρεί αυτή τη στιγμή να
κάνει και ένα βήμα. Ενισχύστε αυτή την προσπάθεια και θα σας
βγει σε καλό. Αν απεγκλωβιστείτε από τη ρητορεία υπέρ της καταστροφής, στην οποία πολλοί είστε εγκλωβισμένοι σ’ αυτή την
Αίθουσα, θα είναι καλύτερο όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για
σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Παντελή Οικονόμου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές απηύθυνα μια έκκληση
στην Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και ο παριστάμενος
Αντιπρόεδρος κ. Βενιζέλος, για το θέμα που απασχολεί το καλοκαίρι ολόκληρο τον ελληνικό λαό και κυρίως τις τουριστικές και
τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος, τα ταξί.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση σε μια στάση αδιάλλακτη δεν ανέλαβε καμμιά πρωτοβουλία. Χαίρομαι που σήμερα αυτή την πρωτοβουλία την ανέλαβαν οι περιφερειάρχες, οι οποίοι σε
συνεργασία με τους εκπρόσωπους του κλάδου των ταξί φαίνεται
ότι βρήκαν λύση να παρακάμψουν τις πιέσεις της Κυβέρνησης
για αδειοδότηση νέων αδειών, μετά από αιτήσεις που έχουν καταβληθεί. Είναι, όμως, δυστύχημα που αυτές οι πρωτοβουλίες
δεν αναλαμβάνονται θεσμικά, όπως πρέπει από την Κυβέρνηση,
αλλά από άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Θέλω, επίσης, να κάνω μια δεύτερη παρατήρηση. Ζήτησα κι
εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας,
αλλά και άλλοι συνάδελφοι Βουλευτές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρό-
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σωποι άλλων κομμάτων, να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής να
ρυθμίσει μια αταξία η οποία υπάρχει και υπάρχει κυρίως σε όλα
αυτά τα έκτακτα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η Κυβέρνηση και
κυρίως με την τελευταία τροπολογία που κατατέθηκε χθες.
Αναφέρομαι στο άρθρο 18 παράγραφος 10, που εκ των υστέρων νομιμοποιεί μια αταξία, έτσι την χαρακτηρίζω, η οποία υπάρχει από την πολιτική του κ. Βενιζέλου, ο οποίος παρά τις
αντιρρήσεις των διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων, κατέθεσε
τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου σε μια τράπεζα που δεν
είχε κεφαλαιακή επάρκεια. Αυτό είναι τροπολογία, δεν είναι ρύθμιση, δεν είναι αλλαγή ισχύουσας διάταξης, άρα είναι παράτυπη.
Και εκεί ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να δώσει μια εξήγηση.
Κάνω, επίσης, και μια έκκληση για λόγους ουσίας, μιας και κατέβηκαν οι τόνοι. Χαίρομαι για τη δεύτερη παρέμβαση του κ. Βενιζέλου από του Βήματος της Βουλής που ήταν σε χαμηλούς
τόνους και θα μπορούσα να προσυπογράψω και το επειδή των
γενικών θέσεων τις οποίες ανέπτυξε. Δυστυχώς, δεν άκουσα τίποτα για το δια ταύτα ούτε του συγκεκριμένου θέματος στο
οποίο αναφέρομαι.
Αν ο κ. Βενιζέλος έχει δίκιο, επί της ουσίας δεν χρειάζεται αυτή
η διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος 10. Εάν δεν έχει δίκιο,
τότε οφείλει να εξηγήσει στη Βουλή γιατί φέρνει εκ των υστέρων
μια τροπολογία για να νομιμοποιήσει μια αταξία που ήδη υπάρχει.Ο καλύτερος κοινοβουλευτικός τρόπος και νομίζω ότι έχει
κοινοβουλευτική ευαισθησία, είναι να αποσύρει τη συγκεκριμένη
διάταξη και για λόγους τυπικούς και λειτουργίας του Κοινοβουλίου και για λόγους ουσίας. Αυτή είναι η δεύτερη έκκληση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και δεν θα ξαναμιλήσω, άρα δεν θα
χρειαστώ την τριτολογία μου, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία
είναι η πρώτη παράταξη η οποία στήριξε το τραπεζικό σύστημα,
όταν πολλοί από τους συναδέλφους σήμερα, οι οποίοι βρίσκονται και στα έδρανα των Υπουργών, λοιδορούσαν την Κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, περιφερόμενοι από χωριό σε χωριό, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τους μεγαλομετόχους των
τραπεζών με τα 28.000.000.000 στήριξη του τραπεζικού συστήματος, από τα οποία εκείνη την εποχή μόνο τα 5.000.000.000
ήταν εγγυημένα και από τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε
11.000.000.000.
Σήμερα, επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ κι εγώ προσυπογράφω
αυτά που είπε ο κ. Βενιζέλος για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου, έχουν δοθεί
120.000.000.000 ευρώ. Και επειδή αναφέρθηκε και ο κ. Οικονόμου και ο κ. Βενιζέλος στην τοποθέτησή του για τις έκτακτες ανάγκες, αυτά δεν νομιμοποιούν κάθε παρανομία, κύριοι
συνάδελφοι.
Εγώ λατινικά στο γυμνάσιο δεν έκανα, ήμουν του πρακτικού
γυμνασίου -τότε στην Δ’ Γυμνασίου χωρίζαμε στο κλασικό και
στο πρακτικό και στο κλασικό έκαναν λατινικά- ρώτησα, όμως,
να μου πουν πώς έλεγαν οι Αρχαίοι Ρωμαίοι στο δίκαιό τους τη
συγκεκριμένη έκφραση που έλεγε ότι «η σωτηρία του λαού είναι
ο υπέρτατος νόμος». Αυτό παρεφράστη από τον κ. Βενιζέλο και
με το παρόν νομοσχέδιο: «Η σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος νόμος», το γνωστό στα λατινικά, κυρία Σκραφνάκη, που
ξέρω ότι είστε και διακεκριμένη νομικός, «salus populi suprema
lex esto».
Αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως το γνωρίζει και ο διακεκριμένος νομικός κ. Βενιζέλος, είναι αυτό που και την αρχαία
Ρώμη την οδήγησε στη δικτατορία.
Άρα, τέτοιες πρακτικές, τέτοιες πολιτικές, τέτοιες απλουστεύσεις που λύθηκαν πολλούς αιώνες πριν, δεν πρέπει να τις αναφέρουμε ως ημιμαθείς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο νόμος είναι
νόμος, ο νόμος τηρείται και αν κάνουμε λάθος κοινοβουλευτικό,
ζητούμε συγγνώμη. Σήμερα, ο κ. Βενιζέλος έχει κάνει ένα μεγάλο
λάθος και προσπαθεί φωνάζοντας, κραυγάζοντας, χάνοντας και
το δίκιο του, αποδoμώντας και το δικό του προφίλ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν θα τον αποκα-
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λέσω πρόεδρο, όπως τον αποκάλεσε επανειλημμένως ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Του το εύχομαι, βέβαια. Είναι θεμιτές οι φιλοδοξίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλά δεν έχασε μόνο το δίκιο
του. Ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Στην Ελλάδα, στο δικαιϊκό μας σύστημα και σ’ αυτό που εμπνέει το σεβασμό και συμφωνώ μαζί του, υπάρχει και το mea culpa. Αν
κάνετε λάθος, κύριε Βενιζέλο, ζητήστε συγγνώμη. Και ο καλύτερος τρόπος έμπρακτης συγγνώμης, είναι να αποσύρετε την τροπολογία σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
Επειδή και η Προεδρεύουσα ήταν του πρακτικού, νομίζω ότι
μπορούμε στον χρόνο του Κανονισμού να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, γιατί ο χρόνος μας καλεί με το «alea jacta est»
κάθε φορά και θα πρέπει να το εφαρμόσετε.
Το λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών, για κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Θα πω το εξής μόνο, ότι χαίρομαι
για την τοποθέτηση του κ. Κεφαλογιάννη, από πλευράς ήθους.
Θεωρώ, ότι αποκαθίσταται ο σωστός τόνος και μεταξύ μας και
στην Αίθουσα και αυτό είναι για εμένα πολύ σημαντικό. Τώρα,
για την ουσία, μην ανακυκλωνόμεθα. Το κεκτημένο είναι, ήδη,
πολύ σημαντικό.
Για να διευκολύνω, τώρα, λίγο, τη συζήτηση, επειδή μπορεί να
χρειαστεί να βγω, καθώς τρέχουν διάφορα πράγματα, θέλω να
πω τα εξής.
Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ο κ. Γερουλάνος
και ο κ. Νικητιάδης με παρακαλούν να προτείνω μία νομοτεχνική
αναδιατύπωση του άρθρου 8, παρ. 6, περ. γ’ του νομοσχεδίου.
Την παραθέτουμε ολόκληρη για λόγους σαφήνειας. Δεν είναι μεγάλη, απλώς είναι ολόκληρη.
Επίσης, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντόπισαν ανάγκες ορισμένων νομοτεχνικών βελτιώσεων στην τροπολογία με γενικό αριθμό 475 και ειδικό αριθμό 89 περί των
φορέων, την οποία, επίσης, καταθέτω. Είναι τεχνικού χαρακτήρα.
Χθες, υποσχέθηκα ότι θα καταθέσω την τροποποίηση για τη
μείωση στο 10% της μείωσης κατά 20% των επιδομάτων των ενστόλων. Την καταθέτω.
Επίσης, στη χθεσινή αναδιατύπωση –προσθήκη της παρ. 12
στο άρθρο 50, προβλέπεται μία αναδρομική φορολογία και
υπήρξε μία παρεξήγηση, απ’ ό,τι κατάλαβα. Λέει η διάταξη αυτή,
όπως την έδωσα χθες «αναδρομικά από την έναρξη της πραγματικής παροχής υπηρεσιών τους στην Ελλάδα». Η αλήθεια είναι
ότι αυτό πρέπει να γίνει αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78
παρ. 2 του Συντάγματος, που θέτει το όριο της φορολογικής
αναδρομής, για να μη θεωρηθεί ότι επιχειρούσαμε να πάμε πέρα
από το όριο της φορολογικής αναδρομής. Άρα, στην προστεθείσα χθες, παράγραφο 12 του άρθρου 50, οι λέξεις «από την
έναρξη της πραγματικής παροχής υπηρεσιών προς την Ελλάδα»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «στο πλαίσιο του άρθρου 78, παρ.
2 του Συντάγματος».
Σας τα δίνω αυτά, είναι γραπτές οι αλλαγές και η μία προφορική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, είναι οριστικές αυτές οι αλλαγές;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Να καταχωρισθούν, λοιπόν, στα Πρακτικά και να διανεμηθούν στους συναδέλφους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Καλώς.
(Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως
και Υπουργός Οικονομικών): Ήθελα να δώσω το σχέδιο μιας
διάταξης την οποία θέλουμε να προσθέσουμε για τα μισθώματα
σε περίπτωση καταλήψεως αιγιαλού, η οποία είναι πολύ κρίσιμη
εισπρακτικά για εμάς. Δεν την καταθέτω όμως, θέλω να τη δώσω
στους εισηγητές να μου πουν, αν συμφωνούν και δεν έχουν πρόβλημα, διότι είναι τεχνικό το θέμα και θα μου πουν οι εισηγητές,
εάν δεν έχουν αντίρρηση, να την προσθέσουμε στο άρθρο 18.
Γιατί δεν είναι κάποιο πολιτικό ζήτημα, είναι μία εισπρακτική τεχνική στις καταλήψεις αιγιαλού. Τη βλέπετε και μου λέτε, οι εισηγητές των κομμάτων, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ως το
τέλος.
Επίσης, θα παρακαλούσα το εξής. Οι δύο τροπολογίες οι μεγάλες -γιατί υπάρχει και μία μικρότερη που έχουμε υποβάλει για
τα σχολεία με τον κ. Καστανίδη και την κ. Διαμαντοπούλου- η
κάθε μία από αυτές μπορεί να διαμορφωθεί σε κεφάλαιο αυτοτελές στο τέλος του νομοσχεδίου και οι παράγραφοί τους να γίνουν άρθρα. Θέλω να παρακαλέσω στη συρραφή να γίνει έτσι
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Από τις βουλευτικές θα κάνετε καμμία δεκτή, κύριε Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως
και Υπουργός Οικονομικών): Θα τις δούμε. Θα τις δω τώρα
ξανά, κύριε Κουρουμπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να διανεμηθούν στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Καρατζαφέρης.
Έχετε το λόγο, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Να χαιρετίσω την ηρεμία, η οποία έστω και
καθυστερημένα ήρθε στην Αίθουσα. Πιστεύω ότι έπιασε τόπο η
έκκληση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για τον κ. Σαμαρά.
Μπορεί να μην ήρθε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά
σαφέστατα έχω την αίσθηση ότι η παρουσία του είναι αισθητή
διά της αλλαγής κλίματος και το χαιρετίζω αυτό.
Πριν από λίγο με ενεκάλεσε ο φίλτατος κ. Κεφαλογιάννης,
γιατί απεκάλεσα τον κ. Βενιζέλο, Πρόεδρο. Έτσι προσφωνείται:
Πρόεδρος. Όπως και τον κ. Αβραμόπουλο μέσα στην Αίθουσα
τον προσφωνώ Πρόεδρο. Και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής λέγεται Πρόεδρος. Αυτά είναι απλά πράγματα για νέους Βουλευτές,
όχι εσείς που έχετε συμπληρώσει μία εικοσαετία μέσα εις την Αίθουσα, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Είναι η προσφώνηση.
Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να είμαι αντικειμενικός,
σαφώς όπου διαπιστώνω ότι οι νοηματικές διαδρομές είναι επαρκείς, σαφέστατα αυτές τις νοηματικές διαδρομές τις παρακολουθούμε. Ουαί και αλίμονο, όταν υπάρχουν εν ανεπαρκεία οι
αναγκαίες αυτές νοηματικές διαδρομές. Και εν πάση περιπτώσει,
νομίζω ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έγινε όλη αυτή η βαβούρα
μέσα εις την Αίθουσα έχει κάποια πράγματα. Εγώ να θυμίσω ότι
σε μία εκδήλωση που έγινε για το Νέστορα της Αριστεράς
υπήρξε ο άμεσος οικοδεσπότης και σε εκείνη την εκδήλωση είχε
παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Και βεβαίως, εάν ψάξουμε καλά εις τον κατάλογο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της Τράπεζας, η οποία ενεπλάκη σε
αυτόν τον κυκεώνα και ελπίζουμε να βρεθεί μία διέξοδος, ήταν
στενότατος άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνδέεται άμεσα και καταλυτικά με πρόσωπο -το οποίο πολύ καλά ξέρετε- έλκον την καταγωγή εκ της Θεσσαλονίκης και διαμένον
σήμερα εις το Ποσείδι Χαλκιδικής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε Καρατζαφέρη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να μιλήσει και κανένας άλλος,
κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Για ποιο λόγο, παρακαλώ,
ζητάτε το λόγο;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Κεφαλογιάννη, με συγχωρείτε, δεν σας έχω δώσει το
λόγο. Καθίστε σας παρακαλώ.
Θέλω να πω το εξής. Μόλις τώρα πριν λίγο αποκατεστάθη η
ηρεμία στην Αίθουσα. Αν δεν δώσει το λόγο το Προεδρείο, δεν
μπορείτε να παίρνετε το λόγο όλοι σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, τον ζήτησα, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μα, δεν σας τον είχα
δώσει όμως ακόμα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Έχω ζητήσει το λόγο από πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχουν ζητήσει το λόγο οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι...
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να μιλήσουν και οι Βουλευτές,
κυρία Πρόεδρε. Έλεος πια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι Βουλευτές πότε θα μιλήσουν, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε δίκιο, κύριε Ντινόπουλε. Να απευθυνθείτε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κομμάτων σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μία
φράση μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μια φράση παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα είχα τελειώσει ήδη.
Είπε κάτι προκλητικό ο κ. Βενιζέλος, το καταλαβαίνετε και εσείς.
Μία μόνο φράση.
Κοιτάξτε, κυρία Πρόεδρε, ζηλεύω το επίπεδο της φιλίας του
Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τον κ. Βενιζέλο.
Πραγματικά, το ζηλεύω. Και κατανοώ αυτήν τη διάθεση αλληλεγγύης, η οποία υπάρχει μεταξύ τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσουν
οι Βουλευτές;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι και οι δύο, κύρια
Πρόεδρε, φαίνεται οπαδοί της στρατιωτικής πειθαρχίας, αλλά
αυτό που κάνει ο κ. Καρατζαφέρης στην Κοινοβουλευτική του
Ομάδα είναι βέβαιο ότι δεν το κάνει ο κ. Σαμαράς στη δική του.
Οι Βουλευτές έχουν φωνή. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα.
Μιμηθείτε αυτό που κάναμε εμείς, αν θέλετε αντί για μικρό κόμμα
-το κουκλόσπιτο δίπλα στην πολυκατοικία- να γίνετε και εσείς ένα
κόμμα σοβαρό που θα έχει απήχηση στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλετε να φύγουμε;
Να φύγουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Είναι σίγουρο ότι το σκυλόσπιτο το δικό
σας θα χρειαστεί πάρα πολύ σύντομα το κουκλόσπιτο. Τώρα βέβαια, αν ζηλεύετε τις νοηματικές σχέσεις, προσπαθήστε να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο, να σας κάνουμε και εσάς παρέα!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ πια να
παρακολουθήσω τον κ. Κεφαλογιάννη. Πραγματικά εκπλήσσομαι
για το πού έχει φθάσει η κατάσταση με την Αξιωματική Αντιπολίτευση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Έβαλε για τρίτη φορά τα ίδια ακριβώς ζητήματα, αναφερόμενος για τρίτη φορά σήμερα στο θέμα της σχετικής διάταξης που
έχει καταθέσει ο κύριος Υπουργός. Όμως, η διάταξη έχει απαντηθεί. Οι αιτιάσεις του κ. Κεφαλογιάννη έχουν απαντηθεί κατά
τον καλύτερο τρόπο από τον κύριο Υπουργό και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η εμμονή. Εν πάση περιπτώσει, ας καταθέσει κάτι καινούργιο.
Δεν μπορεί να δημιουργούμε μία γκρίζα εικόνα πως εδώ κάτι
συμβαίνει. Ε, δεν συμβαίνει τίποτα! Είναι ζήτημα στοιχειώδους
διαφάνειας, στοιχειώδους προστασίας του ελληνικού τραπεζικού
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συστήματος και των συμφερόντων των πολιτών.
Αν ο κ. Κεφαλογιάννης και η Νέα Δημοκρατία αδυνατούν να
το καταλάβουν ή θέλουν κάτι άλλο να εξυπηρετήσουν, ας μας το
πουν, αλλά να αφήσουμε να αιωρούνται χωρίς λόγο -όταν η παρέμβαση γίνεται για λόγους διαφάνειας και προστασίας των συμφερόντων των πολιτών- γκρίζα νέφη πάνω από την Αίθουσα και
το πολιτικό σύστημα, το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρακαλώ πολύ να σταματήσει αυτή η συνεχής επανάληψη από τον κ. Κεφαλογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ.
Πρωτόπαπα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Από την πρώτη στιγμή έκανα μία έκκληση στους παριστάμενους Υπουργούς. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βενιζέλο, η προσθήκη
που καταθέσατε δεν είναι προσθήκη. Η προσθήκη που αφορά τις
τράπεζες και τα διαθέσιμα του δημοσίου είναι μία ουσιαστική
τροπολογία.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Σας κάναμε μία έκκληση, να αποσύρετε αυτήν την αεροπλανική τροπολογία. Δεν μπαίνω στο περιεχόμενο αυτήν τη στιγμή
της συζήτησης. Μπαίνω σ’ ένα θέμα διαδικασίας, το οποίο όμως
είναι μέγιστης ουσίας.
Δεν είναι δυνατόν να εισάγονται τροπολογίες μ’ αυτόν τον
τρόπο, που παραβιάζει κατάφωρα τον Κανονισμό. Αυτή την ώρα
αυτό που πρέπει να κάνετε -και νομίζω ότι θα ανταποκριθείτε σ’
ένα ευρύτερο κλίμα στην Αίθουσα- είναι να αποσύρετε αυτήν την
τροπολογία, να την εισάγετε κανονικά και να κάνουμε κανονική
συζήτηση και στην επιτροπή με φορείς και στην Ολομέλεια, αλλά
όχι παρεμπιπτόντως.
Το δεύτερο θέμα αφορά τα τεκταινόμενα στην Ευρωζώνη, μείζον θέμα. Σήμερα η κρίση στην Ευρωζώνη επιτείνεται. Τα διαλυτικά φαινόμενα έχουν πάρει οξύτατες διαστάσεις. Υπογράμμισα
και χθες στην επιτροπή δύο πράγματα, τα οποία ίσως είναι μία
βάση επανεξέτασης συνολικά της πολιτικής και της προοπτικής
της χώρας.
Πρώτον, δεν μας σώζουν με τα πακέτα τους ούτε με τις αποφάσεις τους. Αντίθετα, κύριε Βενιζέλο, πάνω στις πλάτες της Ελλάδας και συνεχίζοντας το μαρτύριό της, εμείς σώζουμε διαρκώς
διά μνημονιακών παρεμβάσεων και την Ευρωζώνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός ο λόγος συνεπάγεται πολιτικές, άλλες πολιτικές απ’
αυτές που ασκείτε εσείς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν μας
χαρίζουν χρήματα. Και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας
ότι δεν είναι η Ελλάδα που προκαλεί το πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Βεβαίως η Ελλάδα έχει προβλήματα. Όμως η πλευρά, την
οποία αγνοείτε συστηματικά, είναι ότι η Ευρωζώνη δημιουργεί
και προκαλεί προβλήματα στην Ελλάδα και αυτό συνεπάγεται
επανεξετάσεις πολιτικών και αλλαγή πορείας. Κι αυτό γίνεται
ορατό σήμερα, διότι η κρίση δεν είναι πλέον περιορισμένη. Η
κρίση είναι ευρύτατη και αγκαλιάζει και τη Γαλλία και το Βέλγιο.
Μόνον η Γερμανία σχεδόν μένει απέξω από τη συστημική κρίση
της Ευρωζώνης.
Αντί λοιπόν να βγάλετε συμπεράσματα, συνεχίζετε ένα δρόμο
ο οποίος είναι απόλυτα καταστρεπτικός. Είναι απόλυτα καταστρεπτικός ο δρόμος σας! Δεν βγάζετε συμπεράσματα. Για
πλήρη αναθεώρηση πολιτικής μιλάμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται:
και ρήξεις και «σπάσιμο αβγών». Βεβαίως! Δεν υπάρχουν άλλες
επιλογές; Διότι έτσι πάτε στην καταστροφή και πολύ φοβούμαι
ότι ζούμε μια αυγουστιάτικη διάλυση της Ευρωζώνης. Η εικόνα
της Ευρωζώνης είναι μια εικόνα διαλυτική και ίσως ο Αύγουστος
αυτός αποτελέσει πολύ κρίσιμο μήνα, κύριε Σαχινίδη, και για τον
καπιταλισμό.
Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. Είναι απαράδεκτο το ότι αποσύρετε τη διάταξη που απαιτεί το να έχουν οι γιατροί 51% για την
ίδρυση αυτών των κέντρων. Παραδίδετε τελικά τα διαγνωστικά
κέντρα στις πολυεθνικές εταιρείες. Χρειάζεται μια εξήγηση, μια
απάντηση ως προς το γιατί γίνεται αυτή η παράδοση των διαγνωστικών κέντρων στις πολυεθνικές εταιρείες, ερήμην των για-
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τρών και με τους γιατρούς στο περιθώριο.
Κατάργηση οργανισμών. Πραξικόπημα κάνετε. Με τροπολογία
κάνετε πραξικόπημα. Καταργείτε το μισό κράτος στην ουσία, καταργείτε το μισό ευρύτερο δημόσιο τομέα και δίνετε εξουσιοδότηση στον εαυτό σας με απλές υπουργικές αποφάσεις να
διαλύσει κι ό,τι έχει απομείνει. Αυτά είναι πρωτοφανή και τερατώδη. Δεν συμβαίνουν σε δημοκρατίες. Όσο για τους εργαζόμενους σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, στην ουσία τους έχετε στον
«αέρα», σε εφεδρεία, στο δρόμο.
Πρόκειται για απαράδεκτες καταστάσεις, για τις οποίες διαδηλώνει σήμερα αυτός ο κόσμος έξω από τη Βουλή. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Να αποσύρετε αμέσως αυτές τις διατάξεις.
Δεν μπορείτε να διαλύετε το ΙΓΜΕ, δεν μπορείτε να διαλύετε τον
ΕΟΜΜΕΧ και τόσους άλλους κρίσιμους, απαραίτητους, στρατηγικούς τομείς για το δημόσιο, που χρειάζονται αναβάθμιση και
ανασυγκρότηση κι όχι κατάργηση και διάλυση.
Επίδομα δημοσίων υπαλλήλων. Απαξιώνετε τελικά το δημόσιο
υπάλληλο. Ο δημόσιος υπάλληλος, έτσι όπως πάτε, οδηγείται
στην πείνα και στην εξαθλίωση. Αν θα φέρετε και το ενιαίο μισθολόγιο μετά, θα δώσετε τη χαριστική βολή. Πώς είναι δυνατόν
να μιλάμε για μια στοιχειώδη αναπτυξιακή πορεία με ένα δημόσιο
υποβαθμισμένο, απαξιωμένο και το ίδιο και το προσωπικό του;
Έρχομαι στους ασφαλισμένους της «ΑΣΠΙΣ». Είναι κάτι που ο
κ. Σαχινίδης το ξέρει ως θέμα. Δεν τους καλύπτετε. Χιλιάδες άνθρωποι μετά τις απάτες οι οποίες έγιναν μένουν μετέωροι. Το
κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του επιτέλους, για γρήγορη αποζημίωση. Σας έχουν καταθέσει υπομνήματα. Λάβετέ τα
υπ’ όψιν. Μην φέρνετε διατάξεις, για να κερδίζετε χρόνο χωρίς
να δίνετε λύση.
Νέα περαίωση. Έχουμε διάλυση της φορολογικής προοπτικής
της χώρας με τη νέα περαίωση. Ως τώρα ξέραμε αυτές τις περαιώσεις που ξέραμε κι έρχεστε με τη νέα περαίωση και τι κάνετε; Εντάσσετε σ’ αυτήν επιχειρήσεις με τζίρο από 20 μέχρι 40
εκατομμύρια ευρώ. Και θέλετε να μιλάτε για φορολογική δικαιοσύνη και φορολογική μεταρρύθμιση! Ποιος θα είναι καλοπληρωτής και σωστός απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις του,
όταν έρχονται βροχή τέτοιου είδους ρυθμίσεις και περιλαμβάνουν τους πάντες;
Αναθέτετε σε ελεγκτικές εταιρείες και σε νομικά γραφεία, σε
κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών και νομικών γραφείων, την
έρευνα για τα πρόσωπα, τους οφειλέτες και τη συλλογή των υποχρεώσεων τους. Μα, είναι δυνατόν; Αυτό, πρώτον, είναι αντισυνταγματικό.
Και το δεύτερο και το κυριότερο –δεν θυμάμαι ακριβώς τη διάταξη, δεν την έχω πρόχειρη, η διάταξη είναι σαφής, νομίζω την
ξέρετε- ...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν υπάρχει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν τη γνωρίζετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν υπάρχει. Γι’ αυτό λέω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, πώς δεν υπάρχει! Ελεγκτικές εταιρείες, νομικά γραφεία και αναζήτηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Για να μην την ξέρουμε, ίσως να
μην υπάρχει
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άρθρο 19, παράγραφος 8 …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Του νομοσχεδίου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Του νομοσχεδίου βεβαίως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Εγώ στο Σύνταγμα αναφέρομαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο Σύνταγμα αναφερόμαστε
τώρα, κύριε Βενιζέλο; Εκεί έχετε κολλήσει; Προχωρήσαμε από
Σύνταγμα και είμαστε τώρα σε ένα νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Τι
να κάνουμε;
Λοιπόν, η συνταγματική διάταξη είναι ότι δεν μπορεί να κάνουμε να ανατίθεται σε ιδιώτες η συλλογή φόρων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει επανειλημμένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω ένα λεπτό για τη διακοπή, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
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Χάνονται, λοιπόν, σκάφη αναψυχής. Είναι δώρο στους «σκαφάτους», οι οποίοι μάλιστα έχουν κάνει και ποινικά αδικήματα.
Τεράστιο δώρο! Γιατί το κάνετε;
Και βεβαίως στα τουριστικά, άλλο ένα δώρο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Πάλι οι «σκαφάτοι»!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί ενοχλείστε, κύριε Λιντζέρη,
δεν κατάλαβα; Έχετε αντίρρηση με αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μην αρχίζετε διάλογο, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δεν κάνω διάλογο. Η Αίθουσα κάνει διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε ένα λεπτό ομιλίας και θα το χάσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώρο επίσης, στα τουριστικά, σε
όσους έχουν εκατόν πενήντα στρέμματα και πεντάστερα ξενοδοχεία.
Τουριστική κατοικία: Έτσι θα αναπτύξετε τον τουρισμό;
Και καταλήγω με τον ΟΠΑΠ και υπάρχει ένα ερώτημα κρίσιμο
νομίζω για τον κύριο Υπουργό.
Εδώ πάμε σε απέραντη καζινοποίηση της χώρας: οι «κουλοχέρηδες» παντού, σε όλη την Ελλάδα, Τριάντα πέντε χιλιάδες, που
είναι πρωτοφανές ρεκόρ για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Κουλοχέρηδες» και τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.
Σας ερωτώ: Τι θα κάνετε με τον ΟΠΑΠ, θα προχωρήσετε στην
περαιτέρω ιδιωτικοποίησή του άρα, παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι που θα είναι χαριστική πράξη στα μεγάλα συμφέροντα με όλα αυτά που συνοδεύουν το νομοσχέδιο σας; Δεν μας
δώσατε μια απάντηση.
Θα προχωρήσετε, όπως προβλέπεται από το μεσοπρόθεσμο
στο αμέσως επόμενο διάστημα στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του
ΟΠΑΠ; Σε αυτό θα πρέπει να πάρετε θέση, όταν μάλιστα χαριστικά του αναθέτετε όσα του αναθέτετε με το νομοσχέδιο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω μια ανακοίνωση προς το
Σώμα.
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την
Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Τσίπρας έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών και Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ξέρετε η μεγαλύτερη πρόκληση και ύβρις απέναντι στον
ελληνικό λαό, δεν είναι οι επιλογές σας και η αποτυχία τους.
Είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη
στιγμή –και καταλαβαίνω ότι από κάπου θέλετε να πιαστείτε,
όμως προσέξτε, παίρνετε επιλογές δύσκολες, επώδυνες- εσείς
πανηγυρίζετε.
Η εμπειρία σας και ενδεχομένως και η σοφία που θα έπρεπε
να είχατε αποκτήσει από το πόσο αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει αυτή η παρορμητική στάση, δεν απέτρεψε την Κυβέρνησή σας, δυο κρίσιμες στιγμές, να πράξει τα
εξής:
Στις 29 του Ιούνη, όταν εδώ μέσα εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές ψήφιζαν το μεσοπρόθεσμο, μπήγοντας δηλαδή βαθιά το
μαχαίρι στην καρδιά του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου, του
συνταξιούχου και η μισή Ελλάδα έκλαιγε κυριολεκτικά και μεταφορικά, εσείς χειροκροτούσατε και πανηγυρίζατε. Και στις 21
του Ιούλη, μετά την κρίσιμη αυτή Σύνοδο Κορυφής, για άλλη μια
φορά –έκτη, έβδομη, δεν ξέρω πόσες φορές έχει πάει ο κ. Παπανδρέου στη Σύνοδο Κορυφής και έχει γυρίσει τροπαιούχος και
θριαμβευτής- πανηγυρίζατε ότι δώσατε λύση και ότι ελαφρύνατε
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τον Έλληνα φορολογούμενο.
Σας ερωτώ, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης: Αυτός ο περίφημος πάτος στο βαρέλι που βάλατε στις 21 του Ιούλη, πού
πήγε; Πού είναι αυτός ο πάτος; Να τον δούμε και εμείς αυτόν
τον πάτο, διότι το βαρέλι δεν έχει πάτο και τώρα η συστημική
κρίση, όπως είχαμε ευστόχως προβλέψει –όχι διότι είμαστε διαρκώς αρνητικοί και «Κασσάνδρες», όπως μας λέτε, ούτε διότι
έχουμε Νόμπελ στην οικονομία, αλλά διότι βλέπουμε κάποια
απλά πράγματα- δεν λύνεται με αποσπασματικές ρυθμίσεις,
αλλά με λύσεις που πρέπει να είναι δομικές και συστημικού χαρακτήρα, δηλαδή τομές ριζικές.
Τώρα, λοιπόν, όσον αφορά τα spreads στην Ιταλία, στην Ισπανία ακόμα και στη Γαλλία, πού είναι αυτός ο πάτος στο βαρέλι;
Μήπως και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι ακόμα δημόσιοι
υπάλληλοι είναι κοπρίτες –όπως έλεγε ο κ. Πάγκαλος- και διεφθαρμένοι; Αν είναι κάποιοι κοπρίτες και διεφθαρμένοι, αυτοί
είναι οι τραπεζίτες Έλληνες και Ευρωπαίοι, είναι οι χρηματιστές,
είναι οι τζογαδόροι, είναι οι μεγαλοκεφαλαιοκράτες που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και τους λαούς σε όλη την Ευρώπη
για ίδιον όφελος.
Κάθε φορά, λοιπόν, επιστρέφετε τροπαιούχοι και πανηγυρίζετε και σε τρεις μέρες, δυστυχώς –και λέω δυστυχώς γιατί το
πρόβλημα δεν είναι μόνο της Κυβέρνησης, είναι του ελληνικού
λαού με αυτή την πολιτική που ακολουθείτε- τα τρόπαια φθείρονται και από τροπαιούχοι, δυστυχώς, γίνεστε καταγέλαστοι.
«Κάθε θαύμα τρεις μέρες διαρκεί», όπως λέει και η παροιμία.
Εμείς γνωρίζουμε βέβαια, παρά τα όσα λένε Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης που θέλουν να σας υποστηρίξουν, ότι ο κ. Παπανδρέου διαπραγματεύθηκε σκληρά και απείλησε. «Τι μου ζητάτε»,
είπε, «να βάλω ενέχυρο την Πελοπόννησο;» Άραγε του ζήτησε
κανείς να βάλει ενέχυρο την Πελοπόννησο;
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο βασικός κορμός του κειμένου, που βεβαίως εγκρίθηκε μετά από τροποποιήσεις που έγιναν,
ήταν ο κορμός του κειμένου εργασίας που είχε καταθέσει στη
γερμανική κυβέρνηση η περίφημη «Επιτροπή Σοφών» της Γερμανίας, καθώς βεβαίως και οι τροποποιήσεις που έγιναν στις
σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Γάλλους και τους
Γερμανούς –και με τη συμβολή του κ. Τρισέ- και στις διαπραγματεύσεις κυρίως με τους ιδιώτες.
Η ελληνική πλευρά τι έκανε, κύριοι της Κυβέρνησης; Σχόλια
και παρατηρήσεις στα κείμενα, τα οποία της είχαν δοθεί από
πριν. Το πραγματικό περιεχόμενο των αποφάσεων ήταν η επιμονή στην ίδια δογματική προσήλωση, στην ιδεοληψία του νεοφιλελευθερισμού, στη σωτηρία των τραπεζών και βεβαίως η
συνέχιση της σκληρής λιτότητας.
Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, διότι όσο συνεχίζεται η επιμονή σε αυτή την πολιτική της σκληρής λιτότητας, με πειραματόζωο βέβαια τη χώρα μας –πιο σκληρή από αυτή που
εφαρμόζεται στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού-, τόσο θα
διευρύνονται τα αδιέξοδα του ίδιου του συστήματος. Διότι η λιτότητα παράγει ύφεση και η ύφεση βαθαίνει την κρίση του χρέους.
Τι σας είπαμε εμείς, κύριοι της Κυβέρνησης, την επομένη
αυτής της φοβερής απόφασης της Συνόδου Κορυφής; Δυο
πράγματα σας είπαμε. Πρώτον, να μην μας λέτε ότι το χρέος
είναι διαχειρίσιμο και, δεύτερον, ότι η σπουδή των δεκαεπτά να
ασχοληθούν αποκλειστικά με την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο δώρο
στη διεθνή κερδοσκοπία που θα επιτεθεί άμεσα –δεν περιμέναμε
βέβαια τόσο άμεσα!- και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Το ότι δεν είναι διαχειρίσιμο το χρέος, δεν είναι ανάγκη να το
πω εγώ. Με «κούρεμα» της τάξης του 20% δεν λύνεται το πρόβλημα. Ακόμα και εάν υιοθετήσουμε τα λεγόμενα του κ. Σαρκοζί,
την επομένη, ο οποίος μίλησε στη καλύτερη περίπτωση για ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους κατά είκοσι τέσσερις
μονάδες του ΑΕΠ, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα σε ένα χρόνο από τον Ιούλιο του
2010 έως τον Ιούλιο του 2011 αναθεώρησε την αρχική του πρόβλεψη, που ήταν ότι το 2012 θα έχουμε χρέος 149% του ΑΕΠ,
και τώρα στο σημερινό τον Ιούλιο του 2011 οδηγήθηκε στην εκτίμηση ότι το χρέος το 2012 θα είναι 172% του ΑΕΠ. Αναθεώρησε
προς το χειρότερο κατά είκοσι τρεις μονάδες. Ακόμα και εάν υι-
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οθετήσουμε δηλαδή, τη σκέψη, την άποψη του κ. Σαρκοζί ότι θα
βελτιώσουμε το χρέος κατά είκοσι τέσσερις μονάδες, είναι σαν
πηγαίνουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο των προβλέψεων που είχε
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από ένα χρόνο.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Είναι διαχειρίσιμο ένα χρέος της
τάξης του 150% του ΑΕΠ και ιδίως με αυτές τις συνθήκες της
βαθιάς ύφεσης;
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ –και θα ήθελα να καταθέσω αυτή την άποψη ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου- ότι ο Πρωθυπουργός της
χώρας διαπράττει, ολίσθημα, που δεν συνήθιζε μέχρι σήμερα να
διαπράττει αγνοώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αποφεύγοντας να έρθει ενώπιον των Βουλευτών και των Αρχηγών των κομμάτων, όχι για να τους ενημερώσει –αυτό είναι δική του δουλειά,
εγώ δεν μιλάω για ευγένειες- αλλά για να μην αντικρούσει την
επιχειρηματολογία των πολιτικών του αντιπάλων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Αλέξιου Τσίπρα)
Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχω μιλήσει στο νομοσχέδιο.
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που τον καλώ με
ερώτηση στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» και αρνείται να έρθει
να απαντήσει. Έχει να έρθει στη Βουλή για να απαντήσει από τις
10 του Ιούνη. Και βεβαίως, αυτό δεν είναι ζήτημα θεσμικής τάξης.
Είναι ζήτημα ουσίας διότι βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, μπροστά σε μία γενικευμένη κρίση. Ο Αύγουστος δεν είναι
μήνας διακοπών για τους κερδοσκόπους και απειλείται συνολικά
το οικοδόμημα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, αναφερθήκατε, όπως συνηθίζετε, με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην αντιπολίτευση που ασκεί ο κ. Καρατζαφέρης, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι μάλλον λειτουργεί
ως Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος και όχι ως αντιπολιτευόμενος. Πέσατε όμως, και στο παράπτωμα να πείτε ότι και το
ΚΚΕ ασκεί μία σκληρή ταξική, αλλά έντιμη αντιπολίτευση. Άραγε
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας αρέσει; Γιατί; Δεν σας αρέσει όχι γιατί δεν έχει
τεκμηριωμένες προτάσεις, όπως πολύ καλά λέτε, αλλά γιατί έχει
αντιπολίτευση που σας ενοχλεί.
Εδώ, όμως, είμαστε για να λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι
σχεδόν σε όσα έχουμε πει από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι ζητούμενο για την ελληνική οικονομία από την πρώτη στιγμή –και είναι
και τώρα ζητούμενό της- είναι η απαλλαγή της από ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του χρέους της, είναι η ανάληψη ενός μέρους
του χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι η αναδιανομή του εισοδήματος για την αύξηση της ζήτησης σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτή που επιχειρείται με το μνημόνιο και με
το μεσοπρόθεσμο, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής, πράγμα που δεν κάνετε αλλά διαρκώς διευκολύνετε φοροκλέφτες και φοροφυγάδες με νέες περαιώσεις.
Ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και όχι η εξάλειψη τους.
Ζητούμενο είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας που δεν επιτυγχάνεται
με την εσωτερική υποτίμηση η οποία έχει εφαρμοστεί ενάμιση
χρόνο τώρα, έχει οδυνηρά αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα
και είναι και πλήρως αναποτελεσματική ως προς τους στόχους.
Θα αναφερθώ τώρα στο θέμα που εγώ αποκαλώ «αυγουστιάτικο ριφιφί», κύριε Αντιπρόεδρε, σε μισθούς, συντάξεις, σε νέα
μεγάλα δώρα, στα οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Κάθε εβδομάδα και μία άλλη επιχειρηματική οικογένεια που διευκολύνετε! Και όλα αυτά με τη μέθοδο των
τροπολογιών! Επτά χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο μέσα σε μία
ψηφοφορία της στιγμής!
Θα αναφερθώ, όμως, σε ένα καίριο θέμα, το θέμα του τραπεζικού συστήματος. Εγώ, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν μέμφομαι την
Κυβέρνησή σας και εσάς, διότι φέρνετε τροπολογίες πολλών σελίδων ή τροπολογίες με αναδρομικότητα δεκατεσσάρων χρόνων,
κάτι, βέβαια, που είναι πρωτοφανές. Δεν σας μέμφομαι, δηλαδή,
για το νομότυπο του πράγματος, διότι εδώ έχουμε «χάσει την
μπάλα» πια με τη συνταγματικότητα, με το Σύνταγμα, με τους νό-
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μους! Δεν υπάρχει τίποτα! Όμως, δεν σας μέμφομαι γι’ αυτό. Σας
μέμφομαι για την ουσία. Και ποια είναι η ουσία; Η ουσία είναι ότι
βρίσκεστε και εσείς –όπως και ο προηγούμενος Υπουργός, αλλά
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις από την εποχή Σημίτη, Καραμανλή, Γιώργου Παπανδρέου- στην ίδια δογματική προσήλωση
ότι η σωτηρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι να σώζουμε φαλιριμένες τράπεζες και φαλιριμένους μετόχους τραπεζών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τσίπρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ακούω τώρα ότι και η
Τράπεζα Αττικής που ελέγχεται από το δημόσιο, εμφανίζεται
έτοιμη να εξαγοράσει την «Proton Bank». Οι δημόσιες τράπεζες
δεν υπάρχουν για να διασώζουν φίλους δικούς σας ή άλλων ή
φίλους των πρώην πρεσβευτών των Ηνωμένων Πολιτειών ή ομοτράπεζους πολιτικών προσώπων που διοργανώνουν πολύ ευχάριστα γεύματα στο Ζάππειο, αλλά υπάρχουν για να
υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία του ελληνικού λαού!
Αν θέλει, λοιπόν, η «Proton Bank» να διασωθεί προς όφελος
όχι των μετόχων, αλλά των καταθετών, δεν έχει παρά να
παραδεχθεί ότι η πραγματική της αξία είναι ένα ευρώ! Και πολλά
λέω! Ένα ευρώ, κύριε Υπουργέ! Δώστε το ένα ευρώ από το
δημόσιο ταμείο και εξαγοράστε αυτή τη φαλιριμένη τράπεζα,
διότι ήδη από το 2008 έως σήμερα έχουν δοθεί 300 εκατομμύρια
ευρώ, δηλαδή 80 εκατομμύρια ευρώ ως ένεση στο μετοχικό
κεφάλαιο και 220 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυήσεις που
εξαργύρωσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η «Proton Bank».
Και αυτά τα 80 εκατομμύρια ευρώ ως ένεση στο μετοχικό
κεφάλαιο είναι προνομιακές μετοχές. Μετατρέψτε τα σε κοινές!
Σας μέμφομαι, λοιπόν, όχι διότι σχεδιάζετε κάτι ή εν πάση
περιπτώσει έχετε άλλα σχέδια. Εγώ δεν θα μπω σε συνωμοσιολογικά σχέδια ούτε θα σας κατηγορήσω ότι προασπίζεστε
ανθρώπους που καταχράζονται το δημόσιο χρήμα. Σας μέμφομαι
ότι η λογική σας, η λογική της διάσωσης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, περνά ακριβώς μέσα από τη λογική της διαιώνισης
αυτού του βαρελιού δίχως πάτο που λέγεται «χρηματοπιστωτικό
σύστημα».
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, σας μέμφομαι –και
κλείνω μ’ αυτό- διότι μ’ αυτήν τη λογική δεν πρόκειται ούτε τις
καταθέσεις των πολιτών να διασώσετε ούτε το τραπεζικό
σύστημα να διαφυλάξετε, αλλά διαρκώς θα δίνουμε τα χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμένων για να σώζουμε μετόχους
φαλιριμένους, απατεώνες ενδεχομένως και θα έχουμε διαρκώς
εν κινδύνω τις καταθέσεις των καταθετών, για τις οποίες φυσικά
έχουμε όλοι πολύ σοβαρούς λόγους να νοιαζόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν
έχει πάτο το βαρέλι της ανευθυνότητας. Το βαρέλι του δημοσίου
χρέους αγωνιζόμαστε να αποκτήσει πάτο, αλλά το βαρέλι της
πολιτικής και χρηματοοικονομικής ανευθυνότητας είναι άπατο
και λυπάμαι που το λέω.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε προηγουμένως σαν να είναι αυτός που
επιχαίρει πάνω στα αποκαΐδια της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και
της παγκόσμιας οικονομίας και τραπεζικής πίστης.
Θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες
καταθέτες και να τους πω: Μην ακούσετε τίποτα απ’ όσα είπε ο
κ. Τσίπρας προηγουμένως, απ’ αυτόν τον κινδυνολογικό, τον
προβοκατόρικο, τον ανεύθυνο λόγο. Και είμαι βέβαιος ότι δεν
υπάρχει κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα και διεθνώς που έχει αίσθηση της οικονομικής πραγματικότητας, της πραγματικότητας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος που μπορεί να δώσει βάση
σε μία τέτοια ανάλυση και σε τέτοιου είδους προτροπές.
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Πώς να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση και η Βουλή το φαινόμενο
ενός Αρχηγού Κοινοβουλευτικού Κόμματος που έρχεται εδώ και
λέει ότι το χρέος μας δεν είναι διαχειρίσιμο, μην μας πιστεύετε
ως χώρα, μην μας βοηθάτε, να μην δίνει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο τη δική του βοήθεια -γιατί όρος των καταστατικών διατάξεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι να είναι βιώσιμο
το χρέος της χώρας που προστρέχει στη βοήθειά του- μην μετέχετε στο σχήμα που έχει διαμορφωθεί στις 21 Ιουλίου για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει
ομόλογα ονομαστικής αξίας 150 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2020.
Πώς να αντιμετωπίσει κανείς τον κ. Τσίπρα που έρχεται στο
Βήμα της Βουλής και χαρακτηρίζει μία τράπεζα που λειτουργεί
νομίμως και που της έχουν εμπιστευθεί 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ
οι καταθέτες, φαλιριμένη τράπεζα;
Δεν έχω τρόπο να αντιμετωπίσω το φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχει φυσιολογικός, συμβατικός τρόπος. Σε ποιόν ανήκει ο τόπος
αυτός; Ποιος έχει την ιστορική ευθύνη, την πολιτική για τη διαχείριση της τύχης αυτού του τόπου; Πρόκειται για ντροπή πραγματικά. Ντροπή!
Αν οι στόχοι είναι αμιγώς πολιτικοί, είναι κρίμα να θυσιάζονται
σε πολιτικούς στόχους τέτοια μεγάλα μεγέθη για τον τόπο, το
λαό, την οικονομία. Πραγματικά.
Η κρίση λέει ο κ. Τσίπρας είναι συστημική και απαιτείται συστημική λύση. Ποια θα ήταν η συστημική λύση; Για πείτε μου μία
συστημική λύση; Η διαγραφή του χρέους της Ευρωζώνης; Η διαγραφή του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών; Η συντέλεια του οικονομικού κόσμου; Και ποιος θα πληρώσει το κόστος της
συστημικής λύσης; Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα ή οι Γερμανοί καταθέτες ή οι Γερμανοί φορολογούμενοι;
Πραγματικά θέλω να ξέρω ποια είναι η συστημική λύση, να την
υιοθετήσουμε και να πάμε να την προτείνουμε στην Ευρωζώνη
και διά της Ευρωζώνης στους θεσμούς, όποιους υπάρχουν,
αυτής της αχνής παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.
Οι καταθέτες πληρώνουν, οι φορολογούμενοι πληρώνουν, οι
πολίτες πληρώνουν τις συστημικές λύσεις. Ποιος έχασε από τις
μεγάλες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις; Οι φτωχοί και
ανήμποροι έχασαν.
Ποιος θα χάσει αν καταρρεύσει η ελληνική οικονομία και αναγκαστούμε να φύγουμε από το ευρώ; Αυτοί που έχουν βγάλει τις
καταθέσεις τους στο εξωτερικό; Αυτοί που έχουν επενδύσει σε
ομόλογα και κινητές αξίες εκτός Ελλάδας; Αυτοί που έχουν ακίνητα εκτός Ελλάδας;
Θα χάσουν οι άνεργοι, αυτοί που θα γίνουν άνεργοι επειδή θα
κλείσουν οι επιχειρήσεις, ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων, οι
μικρο-ιδιοκτήτες που θα δουν να απαξιώνεται η ιδιοκτησία τους.
Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Έλεος πια! Βγείτε και πείτε ότι αυτό
προτείνουμε, προτείνουμε το ολοκαύτωμα της ελληνικής οικονομίας.
Ποιο χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο; Από το ελληνικό δημόσιο
χρέος που είναι 350 δισεκατομμύρια, τα 265 αυτή τη στιγμή βρίσκονται δρομολογημένα να φτάσουν στα χέρια θεσμικών μας
εταίρων της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 75% του ελληνικού
δημοσίου χρέους αυτή τη στιγμή είναι δρομολογημένο προς
αυτή την κατεύθυνση και μένει μόνο το 25% του δημοσίου χρέους που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα από το περιβόητο PSI, το Private Sector Involement. Και μετέχουν οι
τράπεζες. Από τις τράπεζες, ξέρετε ότι ένα μεγάλο τμήμα το καλύπτουν οι ελληνικές τράπεζες. Και τις ελληνικές τράπεζες τις
στηρίζει πάλι ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας και με την εγγύηση
της ιδιωτικής συμμετοχής μέσω του EFSF και με τη ρευστότητα
που θα χορηγεί το ευρωσύστημα και με την ανακεφαλαιοδότηση
με χρήματα του δημόσιου τομέα, 30 δισεκατομμύρια.
Μας σώζουν ως μηχανισμό αυτοπροστασίας της Ευρωζώνης.
Μάλιστα. Μάλιστα, η αδυναμία μας είναι και διαπραγματευτική
δύναμη. Όμως, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η χρήση αυτού του
επιχειρήματος;
Χαίρεται ο κ. Τσίπρας, επειδή η απόφαση της 21ης Ιουλίου δεν
ανέκοψε τις επιθέσεις κατά της Ιταλίας και της Ισπανίας. Γιατί
χαίρεται; Εμείς δεν είμαστε μ’ αυτούς που εκτοξεύουν τις ασύμμετρες απειλές διεθνώς. Ασύμμετρος πόλεμος διεξάγεται, όπως
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με την τρομοκρατία. Από τη μια μεριά, έχουμε κράτη, διεθνείς
οργανισμούς και από την άλλη μεριά έχουμε μη ελεγχόμενες
οντότητες που δεν απολογούνται πουθενά. Γιατί πρέπει να χαιρόμαστε; Μακάρι να υπήρχαν μηχανισμοί παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Μακάρι να υπήρχε συμβούλιο ασφαλείας
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών θεμάτων. Μακάρι να είχαν
εφαρμοστεί αυτά που είπε το G-20 το 2008. Όμως, δυστυχώς
δεν έχουν γίνει.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εξήγησα επαρκώς ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του σχήματος
της 21ης Ιουλίου είναι ο μηχανισμός επαναγοράς. Και είπα ότι
αυτή η πρώτη μικρή επαναγορά του 12% είναι παράγωγο αποτέλεσμα της εφαρμογής των άλλων κεφαλαίων αυτής της απόφασης. Όμως, ο μηχανισμός υπάρχει και θα εφαρμοστεί.
Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης και περαιτέρω
μείωσης του επιτοκίου για τα 65 εκατομμύρια που έχουμε ήδη
λάβει από το πρώτο δάνειο. Υπάρχουν τα 45 δισεκατομμύρια, τα
οποία έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τον ενοχλούν, όμως, τον κ. Τσίπρα και οι φορολογικές διατάξεις. Γιατί δεν ήρθατε στο διάλογο για το εθνικό φορολογικό σύστημα; Γιατί δεν έρχεστε να μας πείτε ποια μέτρα θέλετε να
λάβουμε; Δεν προσέξατε τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής των
τελευταίων σαράντα πέντε ημερών; Την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου; Την εκστρατεία κατά των μεγάλων οφειλετών
που χρωστούν τα 42 συσσωρευμένα δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμων οφειλών; Την αύξηση της έντασης των τεκμηρίων διαβίωσης και τη δίκαιη μείωση του αφορολογήτου, ώστε να μην
κρύβονται στο αφορολόγητο όριο αυτοί που αποκρύπτουν εισοδήματα; Δεν βλέπετε τις αλλαγές στη φορολογική διοίκηση; Την
επιστράτευση που προσπαθούμε να κάνουμε, για να πετύχουμε
το στόχο των φορολογικών εσόδων;
Ναι, δίνουμε τη δυνατότητα να υποβληθούν συμπληρωματικές
δηλώσεις και να γίνουν αυτοματοποιημένοι και γρήγοροι έλεγχοι.
Θέλετε να αφήσουμε τις χρήσεις ανέλεγκτες και να λέμε ότι
έχουμε να παίρνουμε 42 δισεκατομμύρια και του χρόνου να
πούμε ότι έγιναν 45 και μετά 50 και να τα βλέπουμε ως αέρινο
μέγεθος;
Το αποκορύφωμα, όμως, είναι όλα όσα ειπώθηκαν για το τραπεζικό σύστημα. Δεν σας έχει πείσει η ανάλυσή μου ότι είναι
άλλο πράγμα το νομικό πρόσωπο της τράπεζας και άλλο ο οποιοσδήποτε μέτοχος ή οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης; Πώς θα
προστατεύσουμε τους καταθέτες και την τραπεζική πίστη; Και
ποιος σας είπε ότι θα κάνει μία ασύμφορη επιλογή η Τράπεζα
Αττικής; Θα κάνει μία συμφέρουσα επιλογή προς όφελός της,
προς όφελος των μετόχων της που είναι ασφαλιστικά ταμεία και
προς όφελος των καταθετών και δευτερευόντως των εργαζομένων σε αυτή τη μικρή τράπεζα που θα απορροφήσει, εάν ευδοκιμήσουν οι συνομιλίες και αν κριθεί συμφέρουσα αυτή η
συναλλαγή.
Αυτό είναι εξυπηρέτηση σε ποιον; Σε αυτόν που οργάνωσε την
εκδήλωση για το Λεωνίδα Κύρκο. Σε αυτήν αναφερθήκατε. Το
όνομα του Λεωνίδα Κύρκου δεν είπατε. Αυτό είπατε από το Βήμα.
Ήρθατε και είπατε, συν τοις άλλοις, στον κολοφώνα αυτής της
πρωτοφανούς τοποθέτησης ότι καταρρέει η χώρα γιατί δεν είναι
διαχειρίσιμο το χρέος, ότι καταρρέουν οι φαλιρισμένες τράπεζες, ότι επίκειται ο Αρμαγεδών. Είπατε ότι και ο συγκεκριμένος
κύριος, που ελέγχεται εισαγγελικά, οργάνωσε την εκδήλωση για
τον Λεωνίδα Κύρκο. Μπράβο! Δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση, αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι δεν εννοείτε ότι υπάρχει κάποια συμμετοχή του Λεωνίδα Κύρκου στην υπόθεση αυτή.
Κύριε Τσίπρα, παίζετε εν ου παικτοίς. Αυτά είναι πολύ σοβαρότερα από όλα τα άλλα που έχουν συζητηθεί στην Αίθουσα
αυτή! Και εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός πάντα και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Συνασπισμό και ξέρετε σε ποιο ύφος μιλήσαμε,
όταν ήρθατε στο γραφείο μου και με πόση ειλικρίνεια και με ποιο
ανοικτό τρόπο σας μίλησα και σας μιλώ για όλα τα πράγματα.
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί θυσιάζετε
στο βωμό ελασσόνων στόχων μείζονα συμφέροντα του τόπου;
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
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Ναι, πράγματι το ελληνικό δημόσιο από το 2008 έχει επενδύσει στην πραγματικότητα 300 εκατομμύρια στην Τράπεζα «PROTON». Καμμία απόφαση δεν είναι δική μου. Εγώ, όμως, έπρεπε
να διαφυλάξω τα 1.800 εκατομμύρια των καταθετών και τα 300
εκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου και θα το κάνω. Και για να
το πετύχω αυτό θέλω τη στήριξη της Βουλής, την έγκριση της
Βουλής, τη συναίνεση της Βουλής, με απόλυτη διαφάνεια. Πότε
άλλοτε έχουν τεθεί με τόσο ευθύ και σαφή τρόπο τα θέματα
αυτά; Για ποια άλλη κίνηση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα είναι
τόσο πολύ και τόσο βαθειά ενημερωμένη η Βουλή;
Τι θέλετε να μου πείτε; Να κάνω τι; Να αποσύρω τις καταθέσεις; Να μετατρέψω τις προνομιούχες μετοχές σε κοινές για να
κάνω τι; Να κρατικοποιήσω την τράπεζα αυτή, για να καλύψω
πίσω από το κρατικό χρήμα τις ευθύνες που θα διερευνήσει ο εισαγγελέας ή η αρμόδια Αρχή, για να αλλοιώσω την αποτίμηση
που θέλει να κάνει η Τράπεζα Αττικής; Να προσδώσω τεχνική
αξία στην τράπεζα αυτή; Η τράπεζα είναι ασφαλής. Τη διασφαλίζει το ευρωσύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος και κάνουμε
το καλύτερο. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα
έτσι. Δεν θα μπορέσουμε έτσι.
Πράγματι, το πολιτικό σύστημα φταίει για όλα, για το κατάντημα του τόπου, για την απώλεια της αίσθησης του μέτρου και
της κρίσης. Το πρόβλημα της οικονομίας είναι πρόβλημα πολιτικό. Πρόβλημα πολιτικό δεν σημαίνει πρόβλημα κυβέρνησης.
Σημαίνει πρόβλημα κυβέρνησης και πρόβλημα αντιπολίτευσης,
κάθε φορά. Και αναφέρομαι διαχρονικά στις κυβερνήσεις και τις
αντιπολιτεύσεις. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να μιλήσουμε πια πολύ
καθαρά, πολύ σκληρά, με πολύ ευθύ τρόπο και όταν λέμε ότι
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες
μας.
Εμείς, ως Κυβέρνηση, αναλαμβάνουμε τις δικές μας και καταλογίζουμε, κύριε Τσίπρα, σε σας και στο κόμμα σας μεγάλη ευθύνη γι’ αυτήν την επιπόλαιη και ανιστόρητη στάση που δεν
προσιδιάζει σε αριστερούς πολίτες, με ιστορική συνείδηση και
με αίσθηση του τι σημαίνει κρίση και διαχείριση των κρίσεων. Ειλικρινά εκπλήσσομαι πάρα πολύ δυσάρεστα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Βενιζέλο.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξιος Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Βενιζέλο, δεν με εκπλήσσει ούτε η επιθετικότητα του λόγου σας ούτε
η εισαγγελικού χαρακτήρα παρέμβασή σας. Και δεν με εκπλήσσει, διότι κατανοώ πλήρως τον πανικό στον οποίο βρίσκεστε,
καθώς καταφέρατε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να διαψεύσετε οποιαδήποτε μικρή, ελάχιστη προσδοκία μπορεί να
υπήρχε σε μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς το πρόσωπό
σας.
Έρχομαι στην ουσία όσων σας είπα. Εσείς δεν επιχειρηματολογήσατε καθόλου επί της ουσίας. Αντιθέτως, προσπαθήσατε να
βάλετε λόγια που δεν είπα στο στόμα μου, προσπαθήσατε να επιχειρηματολογήσετε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, όπως
ντροπή, έλεος κ.λπ.. Σας τους αντιγυρίζω όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Είστε μια Κυβέρνηση που ενάμιση χρόνο τώρα
καταστρέφετε τη μεσαία τάξη, διαλύετε τον κοινωνικό ιστό, πετάτε στο δρόμο τους εργαζόμενους δίχως οίκτο και με απίστευτο
κυνισμό και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ και να εγκαλείτε
την Αριστερά που σας ασκεί κριτική και υπερασπίζεται τους εργαζόμενους και το κοινωνικό κράτος.
Έρχομαι, όμως, στην ουσία. Ανευθυνότητα, κύριε Αντιπρόεδρε
της Κυβέρνησης, δεν είναι το ότι εμείς επισημαίνουμε από την
πρώτη στιγμή τους κινδύνους από αυτήν την αδιέξοδη, την ανεύθυνη πολιτική που ασκείτε με επίκεντρο τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εσείς την ακολουθείτε κατά γράμμα.
Ανευθυνότητα ήταν, όταν η κυρία Επίτροπος βγήκε σε δημόσιο
λόγο και είπε ότι κινδυνεύει το ευρώ και είτε θα σας ληστέψουμε
τα επόμενα χρόνια είτε θα έχουμε τον κίνδυνο της χρεοκοπίας.
Ανευθυνότητα ήταν, όταν το είπε και ο κ. Δασκαλόπουλος. Ανευ-
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θυνότητα ήταν, όταν κανένας από την Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, την Κυβέρνησή σας, δεν βγήκε την επόμενη μέρα να το
διαψεύσει.
Ανευθυνότητα, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, είναι το
γεγονός ότι όταν η χώρα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και
ανέβαιναν τα spreads, ο προκάτοχός σας έβγαινε και έλεγε ότι
είμαστε Τιτανικός και βουλιάζουμε και περίμενε ότι έτσι θα δανειστεί. Ανευθυνότητα είναι ότι όταν καλούσε ο Πρωθυπουργός
τους πολιτικούς Αρχηγούς υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
μας μίλαγε για τη διαφθορά, ότι αυτό είναι το μέγα πρόβλημα
της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή υπογείως είχε συμφωνήσει με
τον κ. Στρος Καν να πάει τη χώρα μας στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Αυτά είναι τα μνημεία της ανευθυνότητας.
Έρχομαι στην ουσία όσων σας είπα και δεν μου απαντήσατε.
Σας είπα ότι η «PROTON BANK» έχει διαπιστωμένο έλλειμμα κεφαλαίου. Το αμφισβητείτε; Έχει εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο
των μετόχων της αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους
100 εκατομμυρίων ευρώ, το Μάιο που μας πέρασε. Πού είναι
αυτή η αύξηση, κύριε Υπουργέ; Την είδατε εσείς; Εμείς δεν την
είδαμε ούτε ως προς το σκέλος της καταβολής των μετρητών,
των 50 εκατομμυρίων, ούτε ως προς την έκδοση μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου άλλων 50 εκατομμυρίων.
Αντ’ αυτού, τι κάνατε; Και θα περίμενα να είστε επιεικής, διότι
εγώ δεν σας καταλόγισα ευθύνες, αλλά ήμουν πολύ προσεκτικός
σε ό,τι είπα. Σας καταλόγισα ιδεοληψία, μονομανία στο νεοφιλελεύθερο δογματισμό. Πολιτική κριτική σας έκανα, δεν είπα ότι
υπερασπίζεστε καταχραστές. Αντ’ αυτού, λοιπόν, απαντήσατε με
τρόπο σαν να έχετε τη μύγα και να μυγιάζεστε. Ούτε τώρα σας
το λέω, λοιπόν. Σας λέω, όμως, ένα πολύ απλό πράγμα. Πώς
είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, που αφήνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
κλείνουν, τα υπόλοιπα του δημοσίου, τα διαθέσιμα του δημοσίου,
ενώ μέχρι το 2009 ήταν 3 δισεκατομμύρια, τώρα είναι 11 δισεκατομμύρια, κύριε Υπουργέ και κλείνουν τρύπες δεξιά και αριστερά; Έτσι μπορεί να σταθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα;
Εάν θέλετε την πρότασή μας, λοιπόν, αντί να παλεύετε με μια
καρικατούρα που εσείς δημιουργείτε, ότι εμείς επιχαίρουμε για
την καταστροφή, η πρότασή μας είναι εδώ και είναι δεδομένη
ενάμιση χρόνο τώρα.
Σας είπαμε φτιάξτε ένα δημόσιο πυλώνα, με πυρήνα την
Εθνική Τράπεζα, την Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που να έχει τη δυνατότητα και τέτοιου είδους τράπεζες να τις εξαγοράζει σε
συμφέρουσα τιμή, ως προς το ελληνικό δημόσιο και όχι σε συμφέρουσα τιμή, ως προς τους μετόχους -γι’ αυτό αναφέρθηκα σε
τράπεζα που έχει σοβαρό έλλειμμα κεφαλαίου- προκειμένου και
οι μέτοχοι και το τραπεζικό σύστημα να είναι παραγωγικό και
ασφαλές προς το επενδυτικό κοινό, προς τους καταθέτες, αλλά
και να μπορεί να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της
ελληνικής οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις, με στήριξη των
χαμηλόμισθων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αυτές είναι οι
προτάσεις μας και όχι οι καταστροφολογικές προτάσεις, τις
οποίες εσείς αναφέρατε ότι δήθεν εμείς έχουμε.
Και ένα τελευταίο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, με απόλυτο σεβασμό απέναντί σας και με εκτίμηση,
θέλω να σας πω το εξής: Όλοι μας κρινόμαστε από τον ελληνικό
λαό και όλοι εδώ ασκούμε εξουσία μικρότερη ή μεγαλύτερη -όλοι
οι Βουλευτές- ως εντολοδόχοι του ελληνικού λαού. Και αυτή η
εξουσία πρέπει να γνωρίζουμε διαρκώς ότι είναι εφήμερη. Δεν
είναι εξουσία εις το διηνεκές επ’ ονόματι του ελληνικού λαού,
αλλά ερήμην του στην ουσία.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι πολύ σοβαρές αυτές επιλογές που βρίσκεστε στη δυσάρεστη πράγματι θέση να πράξετε
και να πάρετε, πρέπει, πρώτον, διαρκώς να κρίνονται, άρα να
είστε ανεκτικός και όχι να απαντάτε με αυτό τον τρόπο στη κριτική, και δεύτερον, στις κρίσιμες αυτές αποφάσεις που έχετε να
λάβετε και ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημόσια περιουσία, οφείλετε
να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίηση.
Οφείλετε δηλαδή να έχετε ανανεωμένη και νωπή λαϊκή εντολή,
προκειμένου να διαχειριστείτε δημόσιο πλούτο και δημόσια πε-
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ριουσία που εσείς ως εντολοδόχος διαχειρίζεστε σήμερα, αλλά
ανήκει στο σύνολο του ελληνικού λαού. Διότι εγώ μπορώ να ισχυριστώ σήμερα -και δεν έχετε τη δυνατότητα να με διαψεύσετεότι είστε μια Κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας έκπτωτη στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Εάν, λοιπόν, αυτό έχετε επιχειρήματα
να το αντικρούσετε, αντικρούστε το, εάν όμως δεν έχετε, οφείλετε να οδηγήσετε γρήγορα τη χώρα στη λαϊκή ετυμηγορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη
Τσίπρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει, για
λίγο φαντάζομαι, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ξέρει φαντάζομαι
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι βρίσκομαι στη θέση αυτή, χωρίς να το έχω επιδιώξει και χωρίς να
το έχω θελήσει. Σε εκτέλεση καθήκοντος. Δεν θεωρώ ότι διαχειρίζομαι εξουσία. Διαχειρίζομαι ευθύνη. Δεν νιώθω ότι έχω καμμία
εξουσία. Ούτε με συγκίνησε ποτέ η εξουσία.
Επίσης, δεν εξέλαβα τίποτα από όσα είπατε, κύριε Τσίπρα, ως
προσωπική επίθεση εναντίον μου, ούτε καν υπαινικτικά. Δεν έχει
κανένα προσωπικό χαρακτήρα η συζήτηση αυτή. Ειλικρινά, δεν
θεωρώ ότι είπατε τίποτα που να αναφέρεται σε εμένα προσωπικά. Και προσεκτικός ήσασταν και πάρα πολύ σαφής, ως προς
τον πολιτικό χαρακτήρα της κριτικής σας. Δεν έχω κανένα τέτοιο
παράπονο και η αντίδρασή μου δεν ήταν καθόλου μα καθόλου
προσωπική. Μίλησα στο όνομα της χώρας, στο όνομα της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, άρα κατά τεκμήριο της Βουλής,
στο όνομα του ελληνικού λαού που συνταγματικά τον εκπροσωπούμε εδώ μέσα.
Επαναλαμβάνετε πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι διασταυρωμένα. Λέτε, το ελληνικό δημόσιο έχει διαθέσιμα 11 δισεκατομμύρια και με αυτά στηρίζει το τραπεζικό σύστημα. Τυχαίνει
για λίγες μέρες το ελληνικό δημόσιο να έχει πράγματι υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, επειδή κατεβλήθη μετά από πολλούς κόπους
και επειδή η Πλειοψηφία της Βουλής ψήφισε το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο, η περιβόητη πέμπτη
δόση του αρχικού δανείου. Επίκειται η λήξη ομολόγου στις 20
Αυγούστου, ύψους 8 δισεκατομμυρίων και τα ταμειακά διαθέσιμα, θα διατεθούν για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της
χώρας.
Δεν είναι αυτά τα μέσα επίπεδα των ταμειακών διαθεσίμων του
ελληνικού δημοσίου. Οι τράπεζες, ελληνικές και ξένες, αλλά βεβαίως πρώτες οι ελληνικές, στηρίζουν τις τρέχουσες δανειακές
ανάγκες του ελληνικού δημοσίου, καλύπτοντας και υπερκαλύπτοντας τις περιοδικές εκδώσεις των εντόκων γραμματίων του
ελληνικού δημοσίου. Άρα, πρέπει να διαχειριζόμαστε με πάρα
πολύ μεγάλη προσοχή και σύνεση ένα σύστημα το οποίο είναι
ζωτικής σημασίας για τη χώρα.
Λέτε ότι δεν έχουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις, στους πολίτες, περιορίζουμε μισθούς και συντάξεις, αλλά έχουμε δώσει
120 δισεκατομμύρια στο τραπεζικό σύστημα. Δεν έχουμε δώσει
120 δισεκατομμύρια πραγματικά, έχουμε δώσει εγγυήσεις, μη
εγγραφόμενες ούτε στο χρέος, ούτε στο έλλειμμα. Έχω μιλήσει
και άλλη φορά στη Βουλή για την κβαντομηχανική του δημοσίου
χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος. Δεν γράφονται
αυτά ούτε στο έλλειμμα ούτε στο χρέος. Μακάρι να είχαμε τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς και
για την πραγματική οικονομία, αλλά η ύπαρξη, η λειτουργία και
η ρευστότητα των τραπεζών είναι ζωτική έμμεσα, για την πραγματική οικονομία, για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Είπατε, επίσης, «φτιάξτε το δημόσιο πυλώνα». Μα, από πού
συγκροτείται το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής; Από
το Ασφαλιστικό Ταμείο Μηχανικών, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δημόσιος
και κοινωνικός είναι ο πυλώνας που επεμβαίνει, για να αναπτύξει
συνέργειες σε σχέση με το δίκτυο και όχι για να σώσει κανέναν
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ή για να διευκολύνει και να πλουτίσει κάποιος. Προφανώς, οι επιλογές θα είναι οι συμφέρουσες για την τράπεζα που επεμβαίνει
και που διασώζει. Αν ακούγατε, όμως, χθες την τοποθέτησή μου
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών, θα είχατε σημειώσει ότι και
με την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τώρα,
ζητάμε να υπαχθούν σε μια μεταχείριση αντίστοιχη με τις ιδιωτικές τράπεζες. Διότι θεωρούμενες δημόσιες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας και
από τα 30 δισεκατομμύρια που ο ευρωμηχανισμός διαθέτει για
τις άλλες τράπεζες.
Οι τράπεζες ανήκουν όλες ανεξαιρέτως στη σφαίρα του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις κρατικοποιήσουμε. Σημαίνει, όμως, ότι θα είναι απολύτως υγιείς με στέρεα
κεφάλαια, χωρίς κενά και αυτό έχει πιστοποιηθεί και με τα stress
test των προηγούμενων δεκαπέντε ημερών που αφορούν μόνο
τις ενενήντα μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα
μετέχουν μόνο οι έξι μεγαλύτερες. Από άλλες χώρες μετέχουν
λιγότερες αναλογικά. Το ίδιο θα γίνει και με τον έλεγχο των επισφαλών δανείων που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητη εταιρεία,
όπως έγινε και στην Ιρλανδία.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελέγχεται πανταχόθεν και διασφαλίζεται πανταχόθεν. Δεν θα βρουν πουθενά οι Έλληνες καταθέτες πιο ασφαλείς τράπεζες από τις ελληνικές,
περιλαμβανομένης και της «PROTON», ναι, αυτής της «PROTON», που τώρα διέρχεται αυτήν την κρίση και που παλιά μέλη
της διοίκησής της ελέγχονται, ο βασικός της μέτοχος ελέγχεται
και τελεί υπό συγχώνευση. Κανείς δεν πρόκειται να χάσει απ’
αυτό. Και ήταν και δελεαστικά τα επιτόκια.
Το λέω αυτό γιατί λειτουργεί με περίεργους όρους ανταγωνισμού η χρηματοπιστωτική αγορά. Άρα, έχουν γνώση οι φύλακες.
Ας συμφωνήσουμε κάπου εδώ μέσα για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ας συμφωνήσουμε. Και παρακαλώ να μου επιτρέψετε
αυτό να το πω εξ ονόματος όλης της Βουλής, ότι ανεξαρτήτως
διαφορών, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, χωρίς αμφισβήτηση και
χωρίς ερωτηματικά στέλνουμε ένα μήνυμα ευστάθειας και ασφάλειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το μήνυμα αυτό
είναι ειλικρινές, δεν είναι ρητορικό. Είναι πρακτικό. Έχει αντίκρισμα σε καταθέσεις, σε χρήματα σε μηχανισμούς ασφάλειας. Ας
μείνει αυτή μου η φράση ως το συμπέρασμα αυτής της συζήτησης. Το οφείλουμε νομίζω στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Βενιζέλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, για οχτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα μιλήσω από εδώ για να είμαι πιο γρήγορος, για να μπορέσουν να μιλήσουν οι κύριοι συνάδελφοι.
Κατ’ αρχάς, χρωστάω μια απάντηση στον κ. Τσίπρα.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε μια αναφορά στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό
και στον Πρόεδρό μας. Πρέπει να σας πω ότι αν ακολουθούσα
το δικό σας ύφος και το δικό σας επίπεδο, θα έπρεπε να σημειώσω, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το ίδιο ακριβώς επιχείρημα, με την
ίδια ακριβώς φράση στην Αίθουσα είχε χρησιμοποιήσει και ο κ.
Σαμαράς σε μια προηγούμενη συνεδρίαση. Άρα, με την ίδια λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος προτίμησε να φύγει φυσικά από την
Αίθουσα δείχνοντας για άλλη μια φορά το σεβασμό του στο Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να σας κατηγορήσω ότι είστε ένα τμήμα
της Νέας Δημοκρατίας. Θα προτιμήσω να σας πω το εξής: Η
χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και δεν είναι αυτό το επίπεδο του
κοινοβουλευτικού διαλόγου που περιμένουμε από έναν πολιτικό
αρχηγό.
Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα, γιατί αυτά που είπε
ο κ. Τσίπρας είναι πραγματικά πρωτοφανή.
Η Αριστερά, κύριε Παπαδημούλη, είναι αυτός ο χώρος που
έχει κυρίως πολεμήσει για το λεγόμενο «τεκμήριο της αθωότητας». Καλώς το έχει κάνει, γιατί το τεκμήριο της αθωότητας είναι
πολύ μεγάλο πράγμα στο δυτικό πολιτισμό. Έσπευσε ο Πρόεδρός σας -εγώ αρχίζω να πιστεύω υπηρετώντας αλλότριους σκοπούς, γιατί εδώ παίζονται μεγάλα παιχνίδια και το ξαφνικό
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ενδιαφέρον ορισμένων εφημερίδων μόνο αθώο δεν είναι- να προδικάσει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου και να λέει φράσεις του
τύπου «μια πτωχευμένη τράπεζα στην οποία κινδυνεύουν τα
λεφτά των καταθετών» και άλλα τέτοια.
Αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρωτοφανείς ανευθυνότητες
σε εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή που περνάει ο τόπος.
Να πω και ένα τελευταίο. Είπε ο κ. Τσίπρας το αμίμητο, κυρίες
και κύριοι, στην Αίθουσα, ότι όλες οι προβλέψεις και οι προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ δικαιώνονται.
Θέλω να υπενθυμίσω, γιατί πολλοί δεν έχουν καλή μνήμη, ότι
όταν ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση, ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει επίσημη πρόταση στη Βουλή -ήταν
ο Καραμανλής Πρωθυπουργός ακόμα τότε- ως λύση για το πρόβλημα το διορισμό εκατό χιλιάδων ανθρώπων στο δημόσιο. Αυτή
ήταν η επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη λύση της ανεργίας
στη χώρα, να κάνουμε άλλες εκατό χιλιάδες ρουσφέτια. Αυτό το
λέω, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δικαιώνονται οι θέσεις
αυτού του πραγματικά ανεκδιήγητου κόμματος.
Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, σε εσάς. Επαινώ το λόγο που κάνατε
προηγουμένως ως προς τις δημόσιες δηλώσεις και την ευθύνη
που πρέπει να έχουμε και τον εκλαμβάνω όλο αυτόν το λόγο ως
μια πολύ έντονη αυτοκριτική προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΠΑΣΟΚ
το αντιπολιτευτικό. Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα, για να μην
του πουν πάλι τα προχθεσινά, ότι ως Αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν το κόμμα που κάνατε τα πάντα για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ό,τι περισσότερο μπορούσατε να κάνετε, το
κάνατε. Δεν υπήρχε συνδικαλιστικό αίτημα που να μην υιοθετήσει τότε το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρχε διαδήλωση που να μην πάει ο
ίδιος ο Παπανδρέου. Δεν υπήρχε λιμάνι που πήγαινε να κλείσει
και να μην είναι όλο το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Δεν υπήρχε ιδιωτικοποίηση που δεν την πολεμήσατε με νύχια και με δόντια. Για ό,τι,
μα ό,τι προσπάθησε να κάνει ο Καραμανλής, τα λίγα, τα ελάχιστα
που προσπάθησε, κάνατε, κύριε Υπουργέ, ό,τι περισσότερο μπορούσατε για να τα σταματήσετε.
Επίσης, εκλαμβάνω ως μεγάλη δόση αυτοκριτικής για το μετεκλογικό ΠΑΣΟΚ, για το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ και σας επαινώ
για αυτή τη σημερινή σας στάση. Θέλω να υπενθυμίσω, κύριε
Υπουργέ, τις δηλώσεις του προκατόχου σας κ. Παπακωνσταντίνου στα κανάλια του τύπου «ναι σκεφτόμαστε να φορολογήσουμε τις καταθέσεις», κύριε Πρωτόπαππα, μια και μιλάμε
σήμερα στο νομοσχέδιο και για το θέμα των καταθέσεων. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου, ως Υπουργός Οικονομικών πήγε στο
«ΜΕGA» και είπε «σκέφτομαι να φορολογήσω τις καταθέσεις» και
έφυγαν από τη χώρα 30 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 30 δισεκατομμύρια που προσδοκά να επιστρέψουν τώρα ο κ. Βενιζέλος, έφυγαν επί Παπακωνσταντίνου ή από δηλώσεις τύπου «Τιτανικού»
κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, η σημερινή σας ομιλία, κύριε Υπουργέ, ως μία αυτοκριτική προς το ΠΑΣΟΚ., είναι σωστή, είναι γενναία και θα
ήταν έτι γενναιότερη, αν λέγατε «ναι, κάναμε και εμείς πάρα
πολλά λάθη» και να γυρίζαμε όλοι στο πολιτικό μας σύστημα μία
μεγάλη σελίδα, για να πάμε παρακάτω, για να ξεφύγουμε από
τις, όντως, πολύ κρίσιμες στιγμές που περνά η χώρα, η Ευρώπη
και ο κόσμος. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να χαίρεται για την
κρίση που περνάμε. Όποιος χαίρεται μ’ αυτό που συμβαίνει, είναι
ανόητος. Αλώβητος δεν μπορεί να φύγει κανείς από την καταστροφή, εάν και εφόσον έρθει.
Και έρχομαι, κύριε Υπουργέ, σε τρία ερωτήματα για το νομοσχέδιο, γιατί είμαστε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ερώτημα πρώτο. Εμείς θα επιμείνουμε στο θέμα του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και των τριάντα πέντε χιλιάδων μηχανημάτων.
Μία ερώτηση συγκεκριμένη. Κάνουν προσφυγή όλοι οι ενδιαφερόμενοι και αυτός ο νόμος πέφτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτά τα λεφτά που θα έχει δώσει ο ΟΠΑΠ για τριάντα πέντε χιλιάδες μηχανήματα, μπορείτε να μου πείτε ποιος θα τα δώσει
πίσω στον ΟΠΑΠ; Εγώ σας λέω ότι και από την κίνηση που κάνετε, που ο σκοπός σας είναι να αυξήσει την αξία του ΟΠΑΠ,
όπως είπατε χθες, κινδυνεύετε να βάλετε τον ΟΠΑΠ σε μία πολύ
μεγάλη περιπέτεια. Γιατί αν η λύση που βρίσκετε –και αυτό συμβαίνει εδώ- δεν είναι νομικά στέρεη και εξασφαλισμένη, θα βρεθούν σε πολύ μεγάλη περιπέτεια.
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Ερώτημα δεύτερο. Το είπαμε και χθες, αλλά η απάντηση που
πήραμε, δυστυχώς, από την Κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητική.
Λέτε, σχετικά με τις τουριστικές κατοικίες, για τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα στρέμματα κ.λπ.. και φτιάχνετε την αρμόδια επιτροπή που θα εξετάζει τα επιχειρηματικά σχέδια. Και σας ρωτώ.
Πάει ένα τετράστερο ξενοδοχείο και καταθέτει μία επιχειρηματική πρόταση στην επιτροπή, που την κρίνει η επιτροπή τέλεια,
εξαιρετικά συμφέρουσα για το κράτος, για να κινηθεί η οικοδομή, για να πάρει ο κόσμος μεροκάματα, για να μειωθεί η ανεργία, για να γίνουν επενδύσεις. Γιατί προβλέπετε ότι πρέπει εξ
ανάγκης και εκ του νόμου να απαγορεύσετε στην επιτροπή να
την κάνει αποδεκτή, γιατί θα προέρχεται από ένα τετράστερο ξενοδοχείο; Το επιχείρημα ότι δεν θέλουμε να πάμε στα τετράστερα, γιατί είναι χαμηλότερου επιπέδου, δεν στέκει, γιατί δεν
πάμε απευθείας να κάνει όποιος θέλει την επένδυση, αλλά
έχουμε στο ενδιάμεσο την επιτροπή που κρίνει, αν η επένδυση
είναι μέσα στα μέτρα που θέλουμε. Άρα, το ερώτημά μου είναι
απλό και είναι ερώτημα της αγοράς και όποιου έχει βγάλει λεφτά
στη ζωή του. Γιατί δεσμεύετε από το νόμο την επιτροπή να πει
όχι σε μία ενδεχομένως καλή πρόταση; Αφήστε να μπορούν να
κάνουν και αυτοί που έχουν τα τετράστερα ξενοδοχεία και βάλτε
σκληρά κριτήρια στην επιτροπή, για να είναι το αποτέλεσμα και
το επίπεδο που θέλετε. Γιατί θα πρέπει να ερχόμαστε ξανά στη
Βουλή, αν έρθει κάτι τέτοιο, για να ξανανομοθετήσουμε; Τον θεωρούμε εντελώς λανθασμένο τρόπο.
Και τρίτο και τελευταίο. Κύριε Υπουργέ, φυσικά και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ να δηλώσω με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο -για να το ακούσουν οι Έλληνες πολίτες
και κυρίως να φύγουν από τα αυτιά τους αυτά τα ανεύθυνα που
ακούστηκαν προηγουμένως από τον ΣΥΡΙΖΑ- ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα με τις καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών.
Είναι τελείως βέβαιο ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν απολύτως
διασφαλισμένη χρηματοδότηση και σταθερότητα. Δεν πρέπει να
ανησυχεί κανείς γι’ αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Πάνω σ’ αυτό το βέβαιο, πάμε να κάνουμε μία εθνική προσπάθεια, να έρθουν πάλι
λεφτά που έφυγαν από έξω μέσα για να αυξηθεί η κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών για να μπορούν να δίνουν δάνεια, για να
μπορεί να κινηθεί η τραπεζική οικονομία.
Πάνω σε αυτό το σημείο τώρα, κύριε Υπουργέ, εφιστώ την
προσοχή σας στο εξής. Βρείτε εσείς τον τρόπο, δώστε, αν δεν
θέλετε να είναι μακροχρόνιο αυτό το παράθυρο, ένα έστω βραχυχρόνιο παράθυρο χρόνου, όπου θα πείτε ότι αυτοί οι οποίοι
έβγαλαν τα λεφτά τους έξω μπορούν να τα γυρίσουν στις ελληνικές τράπεζες χωρίς να πληρώσουν χρήματα. Απλώς να κάνουν
την κίνηση. Πείτε, ας πούμε, μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό που
έχει να κερδίσει το κράτος από την αύξηση της κεφαλαιακής
επάρκειας του τραπεζικού μας συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερο από το φόρο του 8% που θα πάρετε από την επιστροφή του
κεφαλαίου. Πρέπει, δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες της ακραίας
οικονομικής κρίσης να δώσετε στον καταθέτη ένα επιπλέον κίνητρο και να του πείτε: «Αν μείνεις έξω ή σε τράπεζες που δεν
έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε εγγυήσεις από τις δικές μας πια,
είσαι με χαμηλότερο επιτόκιο, άρα σε συμφέρει να τα φέρεις
στην Ελλάδα, γιατί έχουμε καλύτερα επιτόκια και δεν σου κοστίζει τίποτα να τα φέρεις». Και βάλτε και τους ελέγχους μετά και
όλα αυτά που θέλετε να βάλετε που είναι πολύ σωστά. Αλλά
δώστε την ευκαιρία να γίνει μία μαζική επιστροφή κεφαλαίων στη
χώρα, κάτι το οποίο, αν συμβεί, θα δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία και τότε θα αλλάξει πραγματικά το κλίμα στην
αγορά.
Και κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, με αυτό και ευχαριστώ για
την ανοχή. Η οικονομία, κύριε Υπουργέ –και σας το λέει κάποιος
που εργάζεται από τα δεκαεπτά του χρόνια- είναι κλίμα, είναι ψυχολογία. Εάν ξαφνικά γυρίσουν οι πωλήσεις προς τα πάνω, εάν
ξαφνικά δούμε ότι ο κόσμος βρίσκει δουλειά, εάν ξαφνικά δούμε
να ανοίγουν καταστήματα, αντί να κλείνουν καταστήματα, αυτό
από μόνο του δημιουργεί υπεραξίες, αυτό από μόνο του δημιουργεί αλλαγή του κλίματος, αυτό από μόνο του μας οδηγεί σε
οικονομική ανάπτυξη. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει
αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια. Τολμήστε έστω και για ένα
μικρό περιθώριο χρόνου να κάνετε μία πραγματική εκστρατεία
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επιστροφής κεφαλαίων στη χώρα. Αυτό θα είναι σωτήριο για
όλους μας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα μόνο,
κύριε Πρόεδρε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Από τις 10.00’ η ώρα περιμένουμε
να μιλήσουμε, κύριε Λαφαζάνη! Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μαγκούφη,
σας παρακαλώ.
Πολύ σύντομα, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παίρνω το λόγο να πω κάτι για
τον κ. Γεωργιάδη και για τον λίβελο που εξαπέλυσε κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Γεωργιάδη, προσπαθείτε να δώσετε σ’ εμάς μαθήματα
σοβαρότητας και υπευθυνότητας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν δίνονται αυτά τα μαθήματα. Ή είσαι σοβαρός ή δεν είσαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσπαθείτε. Αυτό κάνετε.
Σας λέω, λοιπόν, το εξής εγώ. Από τη στιγμή που διαπράξατε
το μέγα ατόπημα -καταστροφικό για τη χώρα- να ψηφίσετε το
μνημόνιο, όλα τα άλλα που λέτε συγχωρούνται ως ήσσονος σημασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να προχωρήσουμε
στον κατάλογο, σας παρακαλώ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μαγκούφης, Βουλευτής Τρικάλων
του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Υπάρχει οργή σήμερα, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί πάνω από έξι ώρες και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι περιμένουν να μιλήσουν. Και βέβαια
οι Βουλευτές έχουν φωνή, έχουν λόγο, αλλά σήμερα έχει στραγγαλιστεί και έχει στραγγαλιστεί συνάμα και η συνδρομή των Βουλευτών στην ουσία, στο νομοθετικό έργο, για το οποίο άλλωστε
είμαστε εδώ. Κάποτε όμως η δημοκρατική επανάσταση των πληβείων Βουλευτών θα ανατρέψει την πολιτισμική αυθαιρεσία των
πατρικίων της Αίθουσας για να αποκατασταθεί έτσι η δημοκρατία
εντός του ναού της. Αλλά ας έρθω στο νομοσχέδιο, για να
μπούμε και σε άλλα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το παρόν
νομοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο η Κυβέρνηση στοχεύει στην εξασφάλιση ικανού δημοσιονομικού αποτελέσματος μακροπρόθεσμης διάρκειας για την εθνική οικονομία
και επιλύει σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της
δημόσιας διοίκησης μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων, όπως,
πρώτον, η τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, δεύτερον, ο καθορισμός πλαισίου για τις τουριστικές επενδύσεις,
τρίτον, σειρά ρυθμίσεων για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, τέταρτον, ρυθμίσεις της αγοράς των τυχερών παιγνίων και
πέμπτον, με τροπολογίες ρυθμίζονται οργανωτικά και διοικητικά
θέματα του ελληνικού κράτους.
Ειδικότερα, αγαπητοί συνάδελφοι, με τα άρθρα του πρώτου
και δεύτερου κεφαλαίου, τροποποιούνται και αποσαφηνίζονται
διατάξεις που αφορούν την υφιστάμενη συνταξιοδοτική και
ασφαλιστική νομοθεσία των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού εξαιτίας του θεσμού των μετατάξεων,
προέκυψε, όπως ήταν φυσικό, η ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικά με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα
των μετατασσομένων.
Παράλληλα, αναδιαρθρώνεται η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων,
αφού η σημερινή δομή της δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αποδοτικά στις ανάγκες του ισχύοντος συστήματος που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη χρονική διάρκεια εξέτασης των
συνταξιοδοτικών υποθέσεων, με παράλληλη αύξηση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους, αλλά και της ταλαιπωρίας
των πολιτών.
Έτσι, μεταξύ άλλων επανακαθορίζονται αρμοδιότητες, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις και μειώνεται σε έξι
μήνες από ένα έτος που ήταν σήμερα η προθεσμία άσκησης
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όλων των ενδίκων μέσων κατά πράξεων κανονισμού σύνταξης.
Σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα, που ρυθμίζει το κεφάλαιο 3, είναι πρωταρχικής σημασίας η λήψη άμεσων μέτρων αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με στόχο την
προσέλκυση επενδύσεων και την άμβλυνση της εποχικότητας
του ελληνικού τουρισμού.
Προς ικανοποίηση αυτού του στόχου, το παρόν νομοσχέδιο
προσθέτει στις κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, δηλαδή ένα σύνθετο προϊόν ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με
απώτερο στόχο αφ’ ενός την προσέλκυση επώνυμων ξενοδοχειακών αλυσίδων και αφ’ ετέρου την άμβλυνση της εποχικότητας,
την αύξηση τις τιμές-δαπάνες ανά επισκέπτη, την αύξηση του
αριθμού των ξενοδοχείων με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και
υποδομών και την πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με την κατασκευή, διάθεση και εκμίσθωση των νέων τουριστικών κατοικιών.
Το νομοσχέδιο ρυθμίζει, επίσης, θέματα που αφορούν τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα τύπου μοτέλ και αυτά με τα επιπλωμένα διαμερίσματα και ορίζει ειδικό ετήσιο τέλος ύψους 5% της
αντικειμενικής αξίας που αφορά τα εγκαταλελειμμένα. Οι πόροι
που θα προκύψουν από το τέλος αυτό προορίζονται για την αποκατάσταση και προστασία των χώρων με ιδιαίτερη πολιτιστική
και ιστορική αξία εντός των ΟΤΑ, που ανήκουν τα εγκαταλελειμμένα τουριστικά καταλύματα.
Όμως, πλέον των ρυθμίσεων του παρόντος νομοσχεδίου, το
Υπουργείο Τουρισμού οφείλει να μελετήσει και να προχωρήσει
στη σύναψη ειδικών συμβάσεων πολιτικής τουρισμού υγείας με
άλλες χώρες που θα αφορούν τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία τρίτων χωρών, η προσέλκυση των οποίων θα έχει
για τη χώρα μας σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Με τα άρθρα του πέμπτου κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος και προστίθεται στις αρμοδιότητές της η εποπτεία ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, μιας και από πέρσι είχε διαφανεί και υπογραμμιστεί η παρούσα ανάγκη εξαιτίας του ασφαλιστικού σκανδάλου
που είχε συνταράξει την ελληνική κοινωνία με την υπόθεση
«ΑΣΠΙΣ».
Με το έκτο κεφάλαιο ρυθμίζονται φορολογικά και τελωνειακά
θέματα, δίνοντας χρόνο ενός μηνός για την τακτοποίηση εκπρόθεσμων δηλωθέντων εισοδημάτων και ακινήτων, ενώ καταργούνται από 1-9-2011 οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007
για τα κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης που δεν είχαν το αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα στα έσοδα του κράτους.
Επίσης, ρυθμίζονται τα χρέη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που ανήκουν στους ΟΤΑ για το σύνολο της οφειλής.
Με τις ρυθμίσεις του έβδομου κεφαλαίου μειώνονται κατά 20%
τα μισθώματα που καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία
στεγάζονται υπηρεσίες. Η μίσθωση υπολογίζεται στον Ιούλιο του
2010 και απαγορεύεται όποια αναπροσαρμογή μέχρι 30-6-2013.
Με το όγδοο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την
αγορά παιγνίων, με στόχο την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου θεσμικού περιβάλλοντος ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης των παιγνίων που έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις, επίσης
τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που δρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας και γνωρίζουν αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια, όπως και την παρουσία διαρκούς μηχανισμού
ελέγχου και εποπτείας της αγοράς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Θεσμοθετούνται οι όροι που θα διέπουν την αγορά. Ρυθμίζονται
τα θέματα της άδειας. Καθορίζεται η αρμόδια Αρχή, η Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ορίζεται ο κανονισμός της, καθορίζονται οι χώροι που θα διεξάγονται αυτά, ορίζεται στο 80%
το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους στους παίκτες. Προβλέπονται οι όροι συμμετοχής των παικτών, οι τρόποι προστασίας
ανηλίκων, η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται είτε με παιγνιομηχανήματα είτε στο
ίντερνετ και ο τρόπος εμπορικής επικοινωνίας.
Τέλος, σχετικά με την τροπολογία, που αφορά στην κατάρ-
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γηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων στο δημόσιο τομέα, οφείλω να επισημάνω κατ’ αρχάς την ενόχλησή μου
ως προς το διαδικαστικό ζήτημα της αργοπορίας κατάθεσης της
τροπολογίας στην Ολομέλεια, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα να
συζητηθεί στην επιτροπή.
Και τούτο, διότι η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων στο δημόσιο τομέα δεν είναι ένα απλό θέμα,
αλλά ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά πλήθος εργαζομένων,
αλλά και τη δομή και λειτουργία του κράτους για την οποία η
Βουλή των Ελλήνων θα έπρεπε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο
για μια διεξοδική συζήτηση και αποτελεσματικότερη απόφαση.
Σχετικά με τους οργανισμούς που καταργούνται και επειδή
από το άρθρο 14 β’ της τροπολογίας –και θα ήθελα την προσοχή
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Βενιζέλου- δεν αποσαφηνίζεται, εάν πρόκειται για κατάργηση ή συγχώνευση ή για αναδιάρθρωση συγκεκριμένων νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, σε ό,τι αφορά το ΙΓΜΕ εκτιμώ ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να προβεί στην κατάργησή του, αλλά στην ανασυγκρότησή
του, ώστε το αναγκαίο για τη χώρα έργο του να καταστεί αποτελεσματικότερο.
Σχετικά με το ΙΓΜΕ πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διατήρησή
του αποτελεί εθνική αναγκαιότητα, σε συνάρτηση με το ρόλο και
το ερευνητικό του έργο, καθ’ ότι το ΙΓΜΕ είναι το ινστιτούτο που
πρόσφερε και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην έρευνα του
ορυκτού πλούτου, του υπόγειου υδάτινου δυναμικού και των επιφανειακών υδάτων, στη μεταλλευτική βιομηχανία, στην ενεργειακή αυτονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
διεθνής εμπειρία αποδεικνύει την αναγκαιότητα διατήρησης του
ΙΓΜΕ, καθότι σε άλλες χώρες που αρχικά προχώρησαν στην κατάργηση αντίστοιχων ινστιτούτων, οι αποφάσεις αυτές ανακλήθηκαν λίαν συντόμως με την επανεκτίμηση της αξίας και της
μοναδικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Εκτός αυτού, το ΙΓΜΕ σήμερα εκτελεί δεκάδες ανταγωνιστικά
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και η αναστολή των εργασιών του θα έχει σαν αποτέλεσμα την
άμεση επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα έχανε η
χώρα, ενώ η έγκριση των προγραμμάτων που εντάχθηκαν στο
ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που δίνει τη
δυνατότητα στη χώρα να αποκομίσει πολλαπλάσια οφέλη.
Πέραν αυτών όμως, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία Φερχόιγκεν, όπου επιχειρείται η αξιοποίηση των ορυκτών
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υποκατασταθούν οι εισαγόμενες ύλες από τρίτα κράτη. Αυτή η πρωτοβουλία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει επανειλημμένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Πώς θα γίνει αυτό, αν το ΙΓΜΕ καταργηθεί; Με ποιον τρόπο θα
παρακολουθήσει η χώρα μας τις παραμέτρους του υπόγειου
υδάτινου πλούτου που απορρέουν από την οδηγία 60/2000, την
οποία δεν έχουμε ακόμη εφαρμόσει και για την οποία πληρώνουμε πρόστιμα; Θα υπάρξει επαρκής υποκατάσταση του ΙΓΜΕ
στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, που τόσο έχει ανάγκη
ενεργειακά η χώρα; Πόσο θα αυξηθούν πιθανά τεχνικές αστοχίες
στα τεχνικά έργα που αύριο θα υλοποιήσουμε, από μία πιθανή
κατάργηση του ΙΓΜΕ; Θα υπάρξει επαρκής γνώση των προτεραιοτήτων στην έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στη
χώρα μας;
Δεν πρέπει με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
να ισοπεδώσουμε τα πάντα και μάλιστα σε μία αντιπαραγωγική
κατεύθυνση, καταργώντας ουσιώδη αναπτυξιακά εργαλεία.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έχει μια μανία ο κ. Παπαδημούλης να σας απασχολεί, όταν μιλούν συνάδελφοι.
Έλεγα, λοιπόν, ότι μπορεί να εξασφαλιστεί το δημοσιονομικό
ισοδύναμο, κύριε Αντιπρόεδρε, καθ’ ότι το ΙΓΜΕ θα μπορούσε
να εξορθολογίσει τη λειτουργία του και να χρηματοδοτείται από
το 1% της αξίας των κοιτασμάτων, χωρίς να βαρύνει στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα ίδια ισχύουν και για το ΕΘΙΑΓΕ, το οποίο αποτελεί πεδίο
έρευνας και βελτίωσης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα,
που πρέπει να ενισχυθεί με την ουσιαστική ανάπτυξη του πρω-
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τογενούς τομέα, ο οποίος μόλις και διά της βίας συμμετέχει με
4% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, πράγμα απαράδεκτο για μια χώρα
σαν την Ελλάδα που σήμερα υποφέρει δημοσιονομικά ένεκα και
της στρεβλής εξέλιξης του παραγωγικού συστήματος της χώρας
μας, με μία οικονομία άκρως μεταπρατική.
Δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, η χώρα να
στερηθεί υπηρεσίες που μπορούν να έχουν τεράστια συμβολή
στην ανόρθωση της οικονομίας, πράγμα που υπηρετεί η συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του ΙΓΜΕ.
Όσον αφορά το ΕΘΙΑΓΕ, εκτιμώ ότι ως ίδρυμα αγροτικής
έρευνας θα έπρεπε να διατηρήσει την αυτοτέλειά του. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, ακόμη και στην περίπτωση της συγχώνευσης
με άλλους οργανισμούς στον οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» θεωρώ
αναγκαία την πάση θυσία διατήρηση των δράσεών του σχετικά
με το ερευνητικό έργο.
Κλείνοντας, οφείλω να τονίσω ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε
με το παρόν νομοσχέδιο αποτελούν αναγκαιότητα στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης κι ως εκ τούτου παρέχω
τη θετική μου ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε το
Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Μαγκούφη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακολουθείται η σειρά του καταλόγου; Αφήστε τα αυτά. Δεν υπάρχει εναλλαγή κομμάτων στα άρθρα, δεν υπάρχει εναλλαγή Βουλευτών.
Όποιος δεν είναι εδώ, διαγράφεται κι ακολουθεί ο επόμενος στη
σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι ότι δεν
είναι εδώ. Ξέρετε ότι Βουλευτές του ιδίου κόμματος μπορούν να
διευκολύνονται με το να αλλάζουν οι ίδιοι τη σειρά τους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό συμβαίνει όταν στη συζήτηση προβλέπεται εναλλαγή Βουλευτών των
κομμάτων. Στα άρθρα είναι όπως εγγράφηκαν. Θα τηρηθεί ο κατάλογος, αλλιώς παραβιάζετε τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ο κατάλογος που έχω μπροστά μου γράφει ότι τώρα θα μιλήσει ο Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας κ. Τζηκαλάγιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν υπάρχει στον κατάλογο ο κ.
Τζηκαλάγιας.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν στον κατάλογο ο κ. Μαρκόπουλος
και ο κ. Ντινόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε το λόγο
στον κ. Γείτονα να μιλήσει, να τελειώνουμε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχετε τον παλιό κατάλογο.
Ο κατάλογος έχει αλλάξει εδώ και τρεις ώρες.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Άλλαξα εδώ και τρείς ώρες με τον κ.
Μαρκόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Ζήσης Τζηκαλάγιας και μετά ο κ. Γείτονας.
Ορίστε, κύριε Τζηκαλάγια, έχετε το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
ανέβηκα στο Βήμα για να κάνω μια σύντομη παρέμβαση για δύο
τροπολογίες.
Σε αυτό με διευκολύνει, γιατί αποδέχομαι τις επισημάνσεις και
την αγωνία που εξέφρασε πριν από δύο ώρες περίπου ο τέως
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σιούφας, όταν είπε προς την Κυβέρνηση ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα μας αποτελεί το δημογραφικό.
Και γιατί; Αν έχουμε μια πατρίδα χωρίς ελληνικό λαό, με βάση
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού, όπου φαίνεται ότι για
πρώτη φορά μετά το 1950, στην ανά δεκαετία απογραφή του
πληθυσμού, έχουμε μείωση του πληθυσμού, αυτό είναι ισχυρό
καμπανάκι, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι η μείωση του πληθυσμού γίνεται σε περιοχές παραμεθόριες, εθνικά ευαίσθητες.
Αλλά πώς να μην οδηγούμαστε σε τέτοιες πολιτικές, μέσα από
τέτοιες πρακτικές, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας τον
Οκτώβριου του 2009, από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε είναι
ότι είναι υπέρ της παγκόσμιας διακυβέρνησης; Συμμερίζεστε
εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, εκείνη την τοποθέ-
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τηση; Εγώ την ερμήνευσα ως ένα κράτος, μια χώρα, που δεν έχει
σύνορα, που είναι σύνορα χυλός, ελαστικά, χαλαρά, στα πλαίσια
του ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία αλλά κατά τον κ. Παπανδρέου, με διακίνηση μεν αγαθών, πράγμα που γίνεται σε κάθε
δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα, αλλά χωρίς να μας νοιάζει αν η Ελλάδα σήμερα δεν έχει ούτε έντεκα εκατομμύρια και
πάνω τρια εκατομμύρια νόμιμους και παράνομους μετανάστες
και αν μετά από δέκα χρόνια στην επόμενη απογραφή, αυτοί οι
συσχετισμοί θα αλλάξουν.
Πώς να μην έχουμε τέτοιες επιπτώσεις, όταν η Κυβέρνηση συστηματικά με τα μέτρα που παίρνει, με τον πόλεμο που κάνει στη
μητρότητα και την πολυτεκνία, περιορίζοντας τα επιδόματα τους
με πρόσφατες αποφάσεις, οδηγεί σε αυτό που είπα μόλις πριν;
Ένα από τα λάθη που είχε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αφορούσε πάλι
σε ευαίσθητες περιοχές -και αν θέλετε στη Θράκη- με τον τρόπο
που σύστησε αρκετούς δήμους και με τα προβλήματα που δημιουργούνται, όταν εδώ και είκοσι ένα μήνες έχουμε μεγάλη μείωση στην απορροφητικότητα των πόρων είτε στα Προγράμματα
του ΕΣΠΑ, είτε στο «ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ», είτε στο «ΠΙΝΔΟΣ», είτε
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή ακόμα αν θέλετε δείτε
ο επενδυτικός νόμος που εσείς ψηφίσατε πριν λίγο καιρό, αφού
επί δεκαοκτώ μήνες η χώρα δεν είχε ουσιαστικά επενδυτικό
νόμο, δείτε πόσες προτάσεις έγιναν σε όλη την Ελλάδα.
Η τροπολογία για την οποία έκανα και ερώτηση και είχα και
την ευκαιρία να διαμαρτυρηθώ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, αυτή που θέλω να θίξω και να θέσω, είναι αυτό που
φέρνετε με την κατάργηση επιδότησης της πρώτης κατοικίας για
υπαλλήλους σε παραμεθόριες περιοχές.
Θεωρούμε ότι είναι μια απαράδεκτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία
με νόμο του 1991, του 1992 και του 2005, χορηγούσε επιδότηση
για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, σε υπαλλήλους που
διορίζονταν ή μετατάσσονταν σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό
ήταν ένα ισχυρό κίνητρο, για να επιλέγουν πάρα πολλοί υπάλληλοι να μένουν εκεί, να δημιουργούν, να χτίζουν κατοικίες.
Σας καλούμε να το σκεφτείτε σοβαρά και να πάρετε την τροπολογία αυτήν πίσω ή εν πάση περιπτώσει παρά την αναταραχή
που δημιουργήσατε σε χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, να
ξεκαθαρίσετε όσον αφορά την αναδρομικότητα της ισχύος
αυτής της τροπολογίας.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τολμήσετε να φέρετε τέτοιο βαρύ
πλήγμα σε χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, να τους έχετε
σε ομηρία, μια και ξέρετε πιστεύω ότι αρκετές δεκάδες χιλιάδες
πολίτες έχουν ξεκινήσει την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας με
το κίνητρο αυτό, που είχαν σε παραμεθόριες περιοχές και είναι
αναστατωμένοι και περιμένουν να διευκρινίσετε αν αυτή η τροπολογία, που θέλετε να περάσετε θα έχει, αναδρομική ισχύ.
Η δεύτερη τροπολογία στην οποία θέλω να αναφερθώ και
στην οποία έχω αντίρρηση –εκφράζοντας πιστεύω πρώτα τους
πολίτες της Ελλάδας και μετά τους Έλληνες γιατρούς και τους
ιατρικούς συλλόγους που είναι αναστατωμένοι- είναι αυτή, με
την οποία εσείς, η σοσιαλιστική Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά οδηγείτε την υγεία σε πλήρη εμπορευματοποίηση.
Θα προβληματίζεται κανείς ακούγοντας έναν Βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας και αναλογιζόμενος ποιες ήταν οι θέσεις του
ΠΑΣΟΚ μετά το 1981 για την υγεία. Τότε η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για την υγεία εκφράζοντας τη φιλελεύθερη άποψη και μιλώντας για το δικαίωμα στον πολίτη της ελεύθερης επιλογής του
γιατρού και θεραπευτηρίου. Θυμηθείτε, όμως, τι θέσεις έπαιρνε,
λοιδορώντας και δυσφημώντας αυτήν τη φιλελεύθερη άποψη
της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, το τότε σοσιαλιστικό
ΠΑΣΟΚ!
Και έρχεστε τώρα, διά του Υπουργού Υγείας βέβαια, στην απελευθέρωση των ελευθέρων επαγγελμάτων. Εμείς φυσικά είμαστε
υπέρ της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, αλλά υπό όρους
και προϋποθέσεις. Οι διατάξεις του ν. 3919 –άρθρο 2 παράγραφος η’ και στο άρθρο 3 παράγραφος 1- εννοείται ότι άγγιζαν και
το ιατρικό επάγγελμα-λειτούργημα. Από τις δικές μας αντιδράσεις, αλλά και τις αντιδράσεις της ιατρικής κοινότητας, ο κ. Λοβέρδος το πήρε πίσω, φέρνοντας την παράγραφο 21 στο άρθρο
66 του νόμου για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά αυτό
είναι προσωρινό.
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Όμως, είναι πάγια πολιτική όλων των στελεχών της Κυβέρνησης, όταν βρουν την ευκαιρία –και τη βρήκατε κατάλληλα αρχές
Αυγούστου- να κάνουν το εξής: Φέρνετε, όπως φέρατε ξανά στο
άρθρο 24 παράγραφος 10, μια νέα τροπολογία, με την οποία καταργείτε την προηγούμενη αναστολή που είχατε προσωρινά αποφασίσει και ουσιαστικά βάζετε στο παιχνίδι τα αδηφάγα και
ανεξέλεγκτα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Για το ότι σήμερα η χώρα έχει εβδομήντα χιλιάδες γιατρούς,
υπάρχουν ευθύνες γενικότερες που δεν είναι της ώρας να το
αναλύσουμε. Μας έχει δοθεί πολλές φορές η δυνατότητα να
πούμε τις απόψεις μας, αλλά –αν θέλετε να κάνετε την αυτοκριτική σας- γι’ αυτό το πνευματικό και επιστημονικό προλεταριάτο
έχουν κύρια ευθύνη ο κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η φρασεολογία, η ορολογία και η λογική των σοσιαλιστικών –εντός ή εκτός
εισαγωγικών- απόψεων που είχατε τότε, από τη δεκαετία του ’70
και του ’80 εσείς και τα κόμματα της Αριστεράς τότε, λέτε και
δεν έχουμε χιλιάδες γιατρούς, οι οποίοι έχουν και την ικανότητα
να ασκήσουν την ιατρική, αλλά και να διοικήσουν αυτές τις ιατρικές μονάδες!
Θεωρώ –και κλείνω με αυτό- ότι πεποίθηση της πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού είναι πως όταν απευθύνεται σε ένα ιατρείο
ή σε ένα ιατρικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό κέντρο για να διασφαλίσει την υγεία του, απευθύνεται σε έναν χώρο υγείας όπου
και ο λειτουργός είναι γιατρός, αλλά και ο διοικών είναι γιατρός.
Για ποιο λόγο δηλαδή να έχουν την πλειοψηφία μη γιατροί ή μη
οδοντίατροι σε αυτά τα ιατρεία και σε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα;
Γι’ αυτές τις τροπολογίες, αλλά και για τη γενικότερη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου που την εξέφρασαν ο εισηγητής μας,
οι ομιλητές μας και ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλος έχει το
λόγο για λίγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Επειδή, με την άδεια του Σώματος,
θα αποχωρήσω γιατί έχω ορισμένες υποχρεώσεις και θα μείνουν
εδώ οι συνάδελφοι κύριοι Σαχινίδης και Οικονόμου, θα ήθελα
απλώς να πω μια κουβέντα για το θέμα των ιατρών και των διαγνωστικών κέντρων.
Το ζήτημα αυτό το χειρίζεται το Υπουργείο Υγείας. Η ρύθμιση
στο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί σε συνεννόηση με τον Υπουργό κ.
Λοβέρδο. Συμπτωματικά είδα και εγώ χθες το απόγευμα εδώ μια
πολυμελή αντιπροσωπεία εκπροσώπων των ιατρικών και οδοντιατρικών συλλόγων, οι οποίοι στη συνέχεια είχαν μια μακρά συζήτηση στο Υπουργείο Υγείας με τον κ. Λοβέρδο.
Έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συναντίληψης και επί τη βάσει
αυτού θα προχωρήσουμε. Όμως, για λόγους συνέπειας σε ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας διεθνώς, πρέπει να ψηφιστεί
η ρύθμιση όπως είναι τώρα. Αυτό θέλω να πω σε απάντηση προς
τις παρατηρήσεις που έκανε προηγουμένως ο συνάδελφος κ.
Τζηκαλάγιας.
Ενώ αναφερθήκαμε στις δυο μεγάλες τροπολογίες, την τροπολογία με γενικό αριθμό 475 και ειδικό 85 και την τροπολογία
με γενικό αριθμό 479 και ειδικό 89, δεν μνημόνευσα –ούτε καν
για τα Πρακτικά- τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει με το
Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας για ζητήματα
διαχείρισης σχολείων, την 470/90 και την 484/93, οι οποίες προφανώς γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση και θα ψηφιστούν.
Επίσης, συμφώνησαν επί της διαδικασίας οι εισηγητές των
κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και του ΚΚΕ και αυτή η προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 18…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν ήσασταν εδώ. Σας ρώτησα,
δεν πήρα απάντηση για τον αιγιαλό.
Εν πάση περιπτώσει το καταθέτω απλώς, δεν το είχα καταθέσει, ως προσθήκη στο άρθρο 18.
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Θα μου επιτρέψετε μετά από μια συζήτηση που είχα με τον κ.
Καράογλου και με άλλους συναδέλφους ότι εκεί που γίνεται συγχώνευση στη μεγάλη τροπολογία για τους φορείς στην παράγραφο Β, που το ΙΤΣΑΚ, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών εντάσσεται στον ΟΑΣΠ, να κάνουμε
τις εξής προσθήκες, διευκρινίσεις: Στην παράγραφο Β, υποπερίπτωση 1α στο τέλος προστίθεται η φράση, «οι υπηρεσιακές μονάδες του ΙΤΣΑΚ συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη
Θεσσαλονίκη».
Στην παράγραφο Β’, υποπερίπτωση 1β’ στο πρώτο εδάφιο
μετά τη φράση, «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
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καίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΙΤΣΑΚ», προστίθενται οι
λέξεις, «οι ερευνητές επί θητεία,».
Στην παράγραφο Β’, υποπερίπτωση 1γ’ προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε στο ΙΤΣΑΚ με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3044/2002 μεταφέρεται στον
ΟΑΣΠ και εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΙΤΣΑΚ».
Αυτές οι προσθήκες στο ειδικό αυτό σημείο. Νομίζω ότι τα έχω
πει όλα.
(Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Βενιζέλος καταθέτει τις προαναφερθείσες
προσθήκες, διευκρινίσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Η τουριστική κατοικία έχει αλλαγές;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομικών): Δεν έχω εγώ κάτι. Εάν χρειαστεί
ο κ. Νικητιάδης θα χειριστεί το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που,
χωρίς εσείς να έχετε καμμία ευθύνη, γιατί τώρα αναλάβατε το
Προεδρείο -και έχει τύχει πάλι να προεδρεύετε εσείς- αναγκάζομαι μια ακόμα φορά να υπερασπίζομαι το δικαίωμα των Βουλευτών να μιλήσουν επιτέλους. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις
συνεδριάσεις για συζητήσεις επί άρθρων, όπου έχουμε επαναλαμβανόμενους κύκλους γενικών συζητήσεων επί παντός επιστητού και χωρίς καθόλου να αναφερόμαστε στα άρθρα.
Έχω ξαναπεί ότι το Προεδρείο θα πρέπει να διευθύνει τη συζήτηση. Διευθύνω τη συζήτηση σημαίνει ότι εξασφαλίζονται δύο
πράγματα. Πρώτον, ότι τηρείται ο Κανονισμός και η συζήτηση
επί των άρθρων επικεντρώνεται στα άρθρα, έτσι ώστε να έχουμε
καλύτερο νομοθετικό αποτέλεσμα και δεύτερον ότι δεν επιτρέπει
να μετατραπεί με κατάχρηση δικαιωμάτων η Βουλή σε Βουλή
αξιωματούχων. Η Βουλή είναι Βουλή των Βουλευτών. Ειλικρινά
λυπάμαι που αναγκάζομαι επανειλημμένα να κάνω αυτές τις επισημάνσεις.
Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Όπως είπα και επί της αρχής
στις νομοθετικές ρυθμίσεις –και εννοώ και το νομοσχέδιο και τις
τροπολογίες- υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, ένας κοινός
στόχος, η προώθηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής. Υπηρετείται και στις τρεις διαστάσεις του, την αναπτυξιακή, τη δημοσιονομική και εκείνη των αλλαγών και των
μεταρρυθμίσεων.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι πιέσεις, όχι πια στην περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της Ευρωζώνης, από τις αγορές που φαίνεται ότι αμφισβητούν ακόμα την
ικανότητα της Ευρώπης να αντιδράσει οριστικά στην κρίση.
Αυτήν την περίοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς στην
Ελλάδα οφείλουμε να δείξουμε τη μεγίστη αποτελεσματικότητα,
για να μπορέσουμε στην πράξη να επωφεληθούμε από τις θετικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρωζώνης.
Για τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, τα άρθρα 1-7, δεν έχω
να προσθέσω τίποτα πέραν των όσων είπα επί της αρχής. Απλώς,
επισημαίνω ότι ορισμένες αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας για
αντισυνταγματικότητα διατάξεων σωστά απερρίφθησαν, έπεσαν
στο κενό.
Θα αναφερθώ τώρα στο ΜΕΡΟΣ Β’, στα Κεφάλαια Γ’ και Δ’ για
την τουριστική κατοικία. Επαναλαμβάνω ότι για μένα η προώθηση της τουριστικής κατοικίας στο πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, είναι μία θετική εξέλιξη. Καλύπτει ένα κενό
στον τουρισμό και συμβάλλει και στην προσέλκυση επενδύσεων
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα, σ’ αυτή τη φάση της προσπάθειας που θέλουμε
να ξεφύγουμε από την ύφεση, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων στον τουριστικό τομέα είναι εκ των ουκ άνευ.
Εγώ, λοιπόν, δεν κατανοώ την άρνηση ορισμένων σ’ αυτές τις
νέες δραστηριότητες –άλλωστε, είναι μία καθιερωμένη δραστηριότητα παγκοσμίως- και πολύ περισσότερο δεν την καταλαβαίνω από την πλευρά της Αριστεράς, όταν μάλιστα στο
νομοσχέδιο ουσιαστικά έχει αναιρεθεί μία κτηματομεσιτική λογική που υπήρχε σε σχέση με την τουριστική κατοικία στο ειδικό
χωροταξικό που έγινε επί κ. Σουφλιά.
Όμως, υπάρχουν ενστάσεις –και επανέρχομαι σ’ αυτές- εν
σχέσει με την περιβαλλοντική διάσταση των ρυθμίσεων. Η κύρια
ένσταση ηγέρθη σε σχέση με το συντελεστή και μάλιστα έγινε
λόγος για τριπλασιασμό.
Θέλω, λοιπόν, να πω τα εξής: Στο άρθρο 9, παράγραφος 3,
αναφέρεται ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται
στα οριζόμενα στο από 20/28-1-1998 προεδρικό διάταγμα, ΦΕΚ
Δ61 και ότι ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος και δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 0,15 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην
Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου το 0,10.
Προσέξτε. Αυτό λέτε στη νέα ρύθμιση. Σας είπαν και από το
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τεχνικό επιμελητήριο και από άλλες πτέρυγες της Βουλής ότι τριπλασιάζετε το συντελεστή. Εγώ το διερεύνησα και δεν είναι έτσι.
Έχει, όμως, ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει; Μέχρι τα εκατό στρέμματα, έτσι όπως έχετε τη ρύθμιση, ουσιαστικά ο συντελεστής δόμησης είναι και μικρότερος απ’ αυτόν που προβλέπει το
διάταγμα που προανέφερα. Στα εκατόν πενήντα στρέμματα είναι
περίπου ίσος, αλλά πάνω από τα εκατόν πενήντα στρέμματα είναι
μεγαλύτερος.
Γι’ αυτό, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να πάμε στο 0,15, αλλά να
μείνουμε στο 0,10 για όλους. Εξάλλου, το 0,10 το προβλέπετε
για τα νησιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε μία έκταση οκτακοσίων στρεμμάτων, για παράδειγμα, στην οποία θα γίνει σύνθετο
τουριστικό κατάλυμα με τουριστική κατοικία, να πάμε σε συντελεστή 0,15. Είναι υπερβολικό. Για μένα, αυτό θα έπρεπε να το
ξανακοιτάξετε.
Επίσης, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την περιβαλλοντική διάσταση που προανέφερα, όσον αφορά ιδιαίτερα
την περίπτωση που δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση
έργων εντός ΠΟΤΑ ή κατά την επαναοριοθέτηση των ΠΟΤΑ.
Εκεί χρειαζόμαστε κάποιες δικλίδες ασφαλείας, για να μην
υποτιμήσουμε ουσιαστικά τη διάσταση του περιβάλλοντος, όπως
επίσης τέτοιες δικλείδες χρειαζόμαστε και στην περίπτωση του
αιγιαλού. Οφείλω να σας πω –αναφέρομαι στο άρθρο 4 και τις
παραγράφους 6 και 7, κύριε Υπουργέ- ότι για τα έργα αιγιαλού
και παραλίας που προβλέπετε, καλό είναι να υπογράφει και ο
Υπουργός Οικονομικών, καθ’ ότι προβλέπεται υπογραφή μόνο
του Υπουργού Πολιτισμού.
Όσον αφορά τα τουριστικά, κλείνω με την επισήμανση για το
άρθρο 12. Έγινε κριτική και από το τεχνικό επιμελητήριο για τη
δημιουργία αυτού του πολεοδομικού γραφείου στη νεοσυσταθείσα Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων στον ΕΟΤ. Εμένα δεν θα με πείραζε αυτό, αν καταφέρετε να ξεκαθαριστούν τα ζητήματα, προκειμένου να μην
έχουμε νέα γραφειοκρατία –γιατί φοβάμαι ότι θα εμπλακούν και
πολεοδομίες των δήμων- και να μην έχουμε επικαλύψεις και τριβές μέσω επικαλύψεων, να μην έχουμε κενά ή παραλείψεις, λόγω
κενών.
Αυτό πρέπει να το προσέξετε, ιδίως στις εφαρμοστικές εγκυκλίους που θα βγάλετε οπωσδήποτε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω και παρακαλώ για ενός λεπτού ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα για τα τυχερά παιχνίδια, το τέταρτο μέρος. Αναφέρθηκα
επί της αρχής για τα ηθικά ζητήματα του τζόγου. Δεν θα επανέλθω. Όπως είπα όμως ο τζόγος υφίσταται. Δεν μπορεί η πολιτική να κλείσει τα μάτια και η ρύθμιση της αγοράς πέρα από
έσοδα στο δημόσιο μπορεί υπό προϋποθέσεις –το τονίζω- που
θα τηρηθούν, μέσω δηλαδή αποτελεσματικών ελέγχων, να ενισχύσει τα εχέγγυα προστασίας της νεολαίας που θα πρέπει να
είναι μόνιμος στόχος μας.
Επί της ουσίας των ρυθμίσεων τώρα θέλω να πω μία κουβέντα.
Η Κυβέρνηση μας φέρνει μία τρίτη εκδοχή. Επέλεξε τελικά να
ενισχύσει το μονοπωλιακό έλεγχο του κράτους στον ΟΠΑΠ μέσω
χορήγησης μιας άδειας για τα τριάντα πέντε χιλιάδες παιχνιδομηχανήματα στον ΟΠΑΠ. Όπως είπε ο Υπουργός μέσα από
αυτήν τη λύση μεγιστοποιείται το όφελος του δημοσίου.
Εγώ θα μπορούσα να πω κύριε Υπουργέ ότι το τεκμήριο αυτό
είναι μαχητό, διότι δεν υπάρχει μελέτη για όλες τις εκδοχές. Η
εκδοχή η πρώτη, ήταν να πάει μόνο ένα μέρος των μηχανημάτων
στον ΟΠΑΠ. Η δεύτερη, ήταν να πάει το μεγαλύτερο μέρος,
τώρα πάνε όλα. Λέω ότι δεν υπάρχει μία μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους για τις διάφορες εκδοχές.
Εν πάση περιπτώσει οι διορθώσεις που και σήμερα έκανε ο
Υπουργός καθώς και οι δεσμευτικές δηλώσεις του στη χθεσινή
του ομιλία, αποσαφηνίζουν τέτοια ζητήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα το θέμα της μη αναγκαστικής
δέσμευσης του ΟΠΑΠ με συγκεκριμένο λογισμικό και με συγκεκριμένο πάροχο.
Σε κάθε περίπτωση όμως –και με αυτό κλείνω- παραμένουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

κατά τη γνώμη μου προς αποσαφήνιση ζητήματα. Πρώτον, ο
προσδιορισμός του τιμήματος για τη χορήγηση της άδειας προβλέπεται από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Αυτή προβλεπόταν για κάθε παιχνίδι όταν δινόταν.
Κύριε Υπουργέ, δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν έχει τα εχέγγυα, δηλαδή αντικειμενικές δυνατότητες για να μπορέσει να
ανταποκριθεί η επιτροπή αυτή και να εκτιμήσει ένα τόσο σύνθετο
ζήτημα όπως είναι η χορήγηση μίας άδειας για τριάντα πέντε χιλιάδες παιχνιδομηχανημάτων στον ΟΠΑΠ.
Δεύτερον, δεν είναι σαφές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης μέσω διαγωνισμών από τον ΟΠΑΠ μέρους αυτών
των δικαιωμάτων. Μπορεί να το πάει στις ελληνικές καλένδες ο
ΟΠΑΠ;
Τρίτον, δεν είναι σαφές –ο Υπουργός το άφησε ανοιχτό- το
θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, οι σχέσεις του δημοσίου
με τον ΟΠΑΠ. Δεν είναι σαφές τι θα γίνει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το είπε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν είναι σαφές για μένα. Υπάρχει το 34% και υπάρχει και το προνόμιο να ορίζει τη διοίκηση.
Όμως, όπως είπε ο Υπουργός, το θέμα είναι ανοιχτό, το πώς θα
συνεχιστεί η ιδιοκτησιακή σχέση του δημοσίου με τον ΟΠΑΠ.
Κλείνοντας πιστεύω ότι είναι θετική η στάση του Υπουργού,
των Υπουργών, να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις -το έδειξαν μέχρι
τώρα- έτσι ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτές τις ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, κάτι που εξασφαλίζει
και το καλύτερο αποτέλεσμα με τη σωστή και αποδοτική εφαρμογή του νόμου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε το
Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνο Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ, κ. Δημήτριος
Βαρβαρίγος για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Η παρούσα Κυβέρνηση, ανασχηματισμένη δύο φορές άρχισε
τη θητεία της με τη διαπίστωση του Πρωθυπουργού ότι λεφτά
υπάρχουν. Εμένα με βρίσκει σύμφωνο αυτή η διαπίστωση, μόνο
που ακόμα δεν αναζητήθηκαν αυτά τα χρήματα ή αναζητήθηκαν
σε λάθος τσέπες, των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Η ανώμαλη προσγείωση στην οικονομική κρίση επέβαλε την
ανάγκη λήψης σκληρών μέτρων. Η κορύφωση αυτών ήταν το
μνημόνιο 1 που ψηφίστηκε πέρυσι το Μάιο και ακολούθησε το
μεσοπρόθεσμο.
Είναι πράγματι σκληρά, οριζόντια μέτρα τα οποία δημιούργησαν αδικίες κάτι που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατ’ επανάληψη δημόσια. Δικαιολογήθηκαν κάτω από την
πίεση του χρόνου και της ανάγκης να αποτραπεί η κατάρρευση
της χώρας, η χρεοκοπία.
Βρεθήκαμε όλοι μας μπροστά στο δίλημμα «σκληρά μέτρα,
έστω και με αδικίες, ενώ από την άλλη μεριά είχαμε την κατάρρευση». Ευτυχώς υπάρχει πλέον αποτέλεσμα. Υπάρχει η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, με την οποία
αχνοφέγγει πλέον η ελπίδα και φαίνεται να ανοίγει πλέον ο ορίζοντας και να μπαίνουμε σε μια προοπτική εξόδου από αυτήν την
κρίση.
Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραμένει ανοιχτό ένα
ζήτημα από τα πολλά σε σχέση με τα μέτρα. Αυτό είναι το ζήτημα
της δικαιοσύνης που είναι ανοιχτό και ζωντανό. Είναι το ζήτημα
της αναζήτησης αυτών των χρημάτων εκεί που υπάρχουν και
είναι και η αδυναμία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, γιατί
εκεί υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Βέβαια, ήδη αρχίζουν να παίρνονται κάποια μέτρα, όπως είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Αυτό είναι ένα όπλο για να οδηγηθούμε σ’ αυτήν την
κατεύθυνση.
Εγώ είχα πει και στον κ. Παπακωνσταντίνου ένα πολύ απλό
τρόπο για να βρεθούν χρήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει
στη βάση δεδομένων του όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων.
Ας πάρουν, λοιπόν, τα Ε1, τις φορολογικές δηλώσεις των δέκα,
είκοσι, τριάντα προηγούμενων χρόνων, γιατί σήμερα είναι πολύ
εύκολο με τη μηχανοργάνωση και με τα κομπιούτερ σε πολύ λίγο
χρόνο να αναζητηθούν τα στοιχεία και να γίνει η επεξεργασία της
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δήλωσης του καθενός, των εισοδημάτων που έχει δηλώσει.
Επίσης, μπορούν να δουν το Ε9, την ακίνητη περιουσία που
έχει ο καθένας και να βρουν και τις καταθέσεις εντός και εκτός
Ελλάδας. Κάτι τέτοιο είναι πολύ εύκολο και μπορεί να γίνει πολύ
γρήγορα.
Μ’ αυτήν την επεξεργασία, λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε
τα εισοδήματα που δηλώθηκαν και το τι μπορεί να δικαιολογήσει
από εκεί και πέρα ο καθένας, ώστε να κληθεί να πληρώσει αυτό
που του αναλογεί, προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη και να μην
παρθούν άλλα σκληρά μέτρα, όπως αυτά τα οποία προτείνονται
με την τροπολογία για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων
που επιβάλλονται και από την ανάγκη εξορθολογισμού της λειτουργίας του κράτους που όλοι την παραδεχόμαστε, αλλά και
για δημοσιονομικούς λόγους. Πρέπει να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κράτους.
Όσον αφορά το πρώτο, όλοι συμφωνούμε. Θα πρέπει να εξορθολογιστεί το κράτος, να γίνει αποτελεσματικότερο και να αντιμετωπιστεί και η γραφειοκρατία. Από την άλλη πλευρά, όμως,
δεν μπορεί πάλι αυτό το κόστος να πέσει πάνω στους εργαζόμενους.
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη τροπολογία, υπάρχουν δύο
μέρη. Στο πρώτο οι καταργούμενοι φορείς αντιμετωπίζουν το
προσωπικό τους με έναν τρόπο που με βρίσκει σύμφωνο. Μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς θέσεις και μάλιστα η παράγραφος 7 «Γενικές Διατάξεις Ι» λέει ότι
αυτή η μεταφορά γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
Όμως, το δεύτερο κομμάτι που είναι το Κεφάλαιο 14 Β’ έχει
μια άλλη ομάδα φορέων που λέει ότι μπορεί ο Υπουργός Οικονομίας με τους συναρμόδιους Υπουργούς να τους καταργήσει,
να τους συγχωνεύσει κλπ και το πλεονάζον προσωπικό τυγχάνει
εντελώς διαφορετικής μεταχείρισης κατά την παράγραφο 2.
Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών αυτό το πλεονάζον προσωπικό
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι και στη συνέχεια παραπέμπεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του ν.3986 της παραγράφου 7. Αυτή η παράγραφος λέει ότι αυτό το προσωπικό μπαίνει
σε εργασιακή εφεδρεία για ένα χρόνο, παίρνει το 60% του βασικού του μισθού -στην ουσία, δηλαδή, επίδομα ανεργίας- και μετά
κατατάσσεται σε πίνακες ΑΣΕΠ και ότι από αυτό το προσωπικό
προσλαμβάνεται το 10% κάθε χρόνο με τους ετήσιους διαγωνισμούς.
Όσον αφορά τώρα το τι σημαίνει, αυτό το παρατηρεί και η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η οποία λέει τα εξής: «Η διάταξη αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη δημοσιονομικής
προσαρμογής της χώρας και από τις κατά συνέπεια περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης εργασιακού δυναμικού από τις
δημόσιες υπηρεσίες κλπ». Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι ένα μέρος
από αυτό το πλεονάζον προσωπικό θα απολυθεί. Αυτό το θεωρώ
απαράδεκτο.
Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να γίνω κανίβαλος εργαζομένων και δεν πρόκειται με την ψήφο μου να οδηγήσω εργαζόμενους στον καιάδα της ανεργίας και μάλιστα για λόγους
δημοσιονομικού κόστους, όπως ισχυρίζεται η αιτιολογική έκθεση. Γι’ αυτόν το λόγο και δεν θα ψηφίσω την τροπολογία αυτή.
Υπάρχει τρόπος, υπάρχει δρόμος, υπάρχουν πηγές να βρει
έσοδα το Υπουργείο Οικονομικών να καλύψει τα δημοσιονομικά
του. Ήδη ανέφερα προηγουμένως μια πρόταση. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι.
Πιστεύω να το λάβει υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση, να μην οδηγήσουμε κόσμο σε απελπισία. Είναι άδικο, είναι παράλογο. Δεν
μπορεί σε έναν άνθρωπο που δουλεύει δεκαπέντε-είκοσι χρόνια,
που έχει οικογένεια, που έχει υποχρεώσεις να του πεις ξαφνικά
«είσαι άνεργος και δεν με ενδιαφέρει». Είναι παράλογο. Και γι’
αυτό το λόγο, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις που δεν προβλέπουν ρύθμιση γι’ αυτούς τους ανθρώπους, εγώ καταψηφίζω την
τροπολογία αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
κ. Δημήτρη Βαρβαρίγο, Βουλευτή Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθη-
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νών της Νέας Δημοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα, κύριε Υπουργέ, το λόγο, αν δεν αισθανόμουν
την ανάγκη να απαντήσω στον κ. Βενιζέλο…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Γιατί δεν απαντήσατε πριν και απαντάτε τώρα που δεν είναι
εδώ;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είμαι απλός
Βουλευτής. Έβαλα την κάρτα μου, ενεγράφην και όταν ζήτησα
να πάρω τη θέση άλλου συναδέλφου για να είναι εδώ ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Γείτονας είχε αντίρρηση. Δεν είναι εδώ. Εγώ σας εμπιστεύομαι απολύτως και σας θεωρώ νομικώς εγκρατέστατο για
να αντιληφθείτε αυτά τα οποία λέω. Στο κάτω-κάτω αυτά λέγονται για να μείνουν στα Πρακτικά ως στοιχεία ερμηνείας του σχεδίου νόμου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): …Στο Υπουργείο Οικονομικών είμαι, δεν μπορώ να σας
αντιμετωπίσω νομικά. Σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο θα σας
αντιμετωπίσω.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, μην αδικείτε τον εαυτό σας. Εγώ εμπιστεύομαι και τα νομικά σας και δεν υποτιμώ κανέναν. Όταν
εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, είστε η Κυβέρνηση εδώ και το
εννοώ.
Έθεσα ορισμένα θέματα συνταγματικότητας, τα οποία θέτει
και η Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Αντί
απαντήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος τυχαίνει να
είναι και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, άκουσα μία ρητορεία επιχειρημάτων, που δεν έχουν καμμία σχέση με το Σύνταγμα και το Συνταγματικό Δίκαιο. Και, πολύ περισσότερο,
άκουσα «επιπλήξεις». Διότι, λέει, θέτοντας τα θέματα αυτά τα συνταγματικά, στην ουσία σκοπό είχαμε ως Νέα Δημοκρατία και
όλες οι παρατάξεις εδώ που στήριξαν την ένσταση αντισυνταγματικότητας, να καθυστερήσουμε τη διαδικασία! Πολλαπλώς,
πραγματικά, εκτός διαδικασίας ο κ. Βενιζέλος με αυτά τα οποία
είπε.
Πρώτα απ’ όλα, πού ακούστηκε το ότι να υπερασπίζεσαι το Σύνταγμα και να θεωρείς ότι πρέπει να ψηφίζονται οι νόμοι σύμφωνα με το Σύνταγμα και να είναι συνταγματικοί, είναι εναντίον
της διαδικασίας η οποία θέλει να έχουμε τελειώσει με όλα αυτά
μέχρι τις 20 Αυγούστου; Δεν αντιλαμβάνεσθε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι αν ψηφίζετε αντισυνταγματικές διατάξεις, δεν μπορείτε να τις εφαρμόσετε και είστε έκθετοι και έναντι εκείνων
προς τους οποίους αναλάβατε την υποχρέωση αυτές τις διατάξεις να τις ψηφίσετε; Έχετε την εντύπωση ότι η τρόικα και όλοι
εκείνοι που σας έβαλαν να φέρετε αυτές τις διατάξεις σας είπαν
να τις ψηφίσετε ακόμη και ως αντισυνταγματικές; Μα, αυτό που
σας κατηγορούν είναι ότι τις φέρνετε και δεν μπορείτε να τις
εφαρμόσετε.
Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε με μεγαλύτερη προσοχή να ακούτε
αυτά που λέω όχι μόνον εγώ και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι εδώ,
αλλά και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Ποτέ με μεγαλύτερη καθαρότητα δεν είχαν εκφρασθεί οι αντισυνταγματικότητες που είναι δεδομένες. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να
παρατηρήσω. Και δείχνει ότι ο κ. Βενιζέλος μάλλον δεν κατάλαβε
ποιος είναι ο ρόλος ένστασης της αντισυνταγματικότητας και ότι
εμείς περισσότερο παντός άλλου θέλουμε ό,τι η Βουλή ψηφίζει
να έχει τουλάχιστον συνταγματική βάση.
Δεύτερον, άκουσα τον κ. Βενιζέλο να μου λέει ότι με την επίκληση του δημόσιου συμφέροντος, που είναι ρήτρα ερμηνείας
και εφαρμογής του Συντάγματος, δικαιολογούνται και ορισμένες
παρεκβάσεις! Θέλω να θυμίσω στον κ. Βενιζέλο αυτό που διδάσκει καθένας στο πρώτο έτος της Νομικής -και όχι καθηγητής
του Δημόσιου Δικαίου, αλλά κάθε καθηγητής- ο οποίος σχετίζεται με τα νομικά. Μαθαίνουμε στους φοιτητές μας ότι το δημόσιο
συμφέρον είναι ρήτρα ερμηνείας των κανόνων δικαίου γενικότερα και του Συντάγματος φυσικά. Αλλά ρήτρα για την ερμηνεία
των διατάξεων του Συντάγματος και όχι μέσο για την καταστρατήγηση του Συντάγματος. Γιατί εκεί έκανε το λάθος ο κ. Βενιζέ-

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λος.
Με αυτές τις διατάξεις που έχετε φέρει, από τις οποίες απαρίθμησα τουλάχιστον τις τέσσερις, η επίκληση του δημόσιου
συμφέροντος -που και το Συμβούλιο της Επικρατείας πολλές
φορές χρησιμοποιεί- βαίνει προς την κατεύθυνση -δυστυχώς,
όπως το έφερε ο κ. Βενιζέλος- του να συγχωρείται η καταστρατήγηση του Συντάγματος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί ποτέ το
δημόσιο συμφέρον, που είναι και συνταγματικώς καθορισμένη
έννοια, δεν θα μπορούσε να παραβιάσει το ίδιο το Σύνταγμα.
Φοβάμαι ότι και με τις δύο αυτές αναφορές του ο κ. Βενιζέλος,
στην κριτική που έκανε στην αίτηση αντισυνταγματικότητας -η
οποία κριτική του δεν ήταν νομική- πρώτον, φαίνεται ότι είναι συνεπής οπαδός εκείνου που έχει μείνει από τη διδασκαλία του Μακιαβέλι, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτό, όμως, δεν ταιριάζει
στη σύγχρονη δημοκρατία και στις κρίσιμες στιγμές που περνάμε.
Δεύτερον, όταν επικαλείσαι το δημόσιο συμφέρον, όπως εσύ
το καθορίζεις άλλωστε, για να παραβιάσεις το Σύνταγμα, παραπέμπεις στον περίφημο κανόνα του Ρωμαϊκού Δικαίου «salus
populi suprema lex esto». Δηλαδή ότι υπέρτατος νόμος είναι η
σωτηρία του λαού. Θυμίζω, όμως, στον κ. Βενιζέλο ότι, εάν διάβαζε τον Κικέρωνα, θα έβλεπε ότι είναι αυτή η ρήτρα η οποία
οδήγησε από τη μετάβαση του δημοκρατικού καθεστώτος στο
ολιγαρχικό και δικτατορικό στην πορεία.
Ας σοβαρευτούμε λιγάκι σε αυτήν την Αίθουσα. Οι ενστάσεις
που θέσαμε είναι σοβαρές ενστάσεις και έχουν στόχο –το τονίζωνα μην ψηφίσουμε πράγματα που αύριο θα είναι ανεφάρμοστα.
Και του εξήγησα γιατί θα είναι ανεφάρμοστα. Τα επαναλαμβάνω,
όσο μου επιτρέπει η κλεψύδρα.
Πρώτον, το άρθρο 73 παράγραφος 2 ρητώς ορίζει ότι δεν μπορεί συνταξιοδοτικές διατάξεις να εμπεριέχονται σε άσχετα νομοσχέδια. Μα, αυτό το νομοσχέδιο είναι ένας σιδηρόδρομος που
μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, όταν ξεκίναγε το τρένο από
την Καλαμάτα με τρία βαγόνια και έφθανε στην Αθήνα με πενήντα! Νομοθετικός συρμός είναι αυτό το οποίο φέρατε. Καταλαβαίνω την ανάγκη να το φέρετε, αλλά μη μου πείτε ότι βάλατε
και συνταξιοδοτικές διατάξεις, γιατί χωρίς αυτές δεν θα σας έδιναν το «πράσινο» φως για την επόμενη δόση, παραβιάζοντας κατάφωρα το Σύνταγμα! Είναι, επίσης, δυνατόν να μου πει ο κ.
Βενιζέλος ότι επειδή το έβαλε ως πρώτο κεφάλαιο -όταν στην
επιτροπή το είχε δεύτερο- αυτές τις τέσσερις διατάξεις ανάμεσα
σε εξήντα ή εβδομήντα που φθάνει το νομοσχέδιο, είναι συνταξιοδοτικό το νομοσχέδιο; Δεν βλέπει ότι το Σύνταγμα λέει επί
ποινή ακυρότητος πως δεν επιτρέπεται να παρεισφρέουν τέτοιες
συνταξιοδοτικές διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια; Δεν το ξέρει
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα τα ακυρώσει αυτά; Δεν το ρωτά; Τι
κερδίζει με το να τις ψηφίσει και να έρθει αμέσως το Ελεγκτικό
Συνέδριο και να πει ότι είναι άκυρες; Γιατί θα το πει. Είναι ο ορισμός της παραβίασης του άρθρου 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος, πώς να το κάνουμε; Θα έχουν οι καθηγητές της
Νομικής να λένε παραδείγματα στους φοιτητές τους για το πώς
εννοούμε την παραβίαση του άρθρου 73 παράγραφος 2!
Επιτέλους, είναι πασιφανή αυτά και δεν δικαιολογούνται από
κανένα δημόσιο συμφέρον, πολύ περισσότερο από καμμία αυθεντία, που εδώ δεν υπάρχει κανενός είδους καθηγητική αυθεντία. Κανείς από εμάς δεν έχει το δικαίωμα. Γι’ αυτό είπα και στον
κύριο Υπουργό και σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ, ότι σας εμπιστεύομαι όσο και τους άλλους Υπουργούς. Εδώ μέσα δεν ξέρουμε
περισσότερα και λιγότερα νομικά. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα και οφείλουμε να το κάνουμε όλοι μας.
Δεύτερον, τόνισα προς τον κ. Βενιζέλο ότι το άρθρο 18 παράγραφος 8 έχει μία κατάφωρη αντισυνταγματικότητα. Τι λέει το
άρθρο 18 παράγραφος 8; Λέει ότι είναι δυνατόν εκείνες οι εταιρείες, δικηγορικές και ελεγκτικές, οι οποίες ψάχνουν να βρουν
στοιχεία περιουσιακά στοιχεία των φοροφυγάδων, θα μπορούν
να παίρνουν από τις δημόσιες υπηρεσίες στοιχεία που αφορούν
το φοροφυγάδα, γενικότερα το φορολογούμενο. Του είπαμε
εμείς να μην εισαγάγει αυτόν το θεσμό και να μην κυνηγάμε τους
φοροφυγάδες; Γιατί με ρώτησαν από εκεί, «δηλαδή είστε υπέρ
των φοροφυγάδων; Μπράβο σας», λέει, «κύριε Παυλόπουλε»!
Αυτό του είπα; Αυτό κατάλαβε; Εγώ του είπα άλλο, αυτό που του
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λέει και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Παίρνουν αυτά
τα στοιχεία οι ιδιώτες -που είναι ιδιώτες παρακαλώ, είναι εταιρείες στις οποίες παραχωρούμε δημόσια υπηρεσία- για να κάνουν έλεγχο. Άντε να το δεχθούμε, αν και αυτό δείχνει διάλυση
του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως, εκεί δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα για το τι θα κάνουν αυτές οι εταιρείες τα στοιχεία.
Είπα, λοιπόν, ότι του επισημαίνουμε σωστά, πως εάν δεν μπει μία
ασφαλιστική δικλίδα πως απαγορεύεται η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι παραβίαση του άρθρου
9α του Συντάγματος.
Αυτή η παρατήρηση είναι παρατήρηση που ωφελεί τους φοροφυγάδες; Είναι απάντηση αυτή Υπουργού και καθηγητή,
επειδή θέλει να κρύψει μία κατάφορη αντισυνταγματικότητα; Εν
ονόματι του κυνηγητού εναντίον των φοροφυγάδων, το οποίο
έχουμε χρέος όλοι να το κάνουμε, Κυβέρνηση, Βουλευτές, οι πάντες, θα κάνουμε κουρέλι το Σύνταγμα και τα ατομικά δικαιώματα; Γιατί; Για ένα θέμα που πρέπει να λέμε ότι απαγορεύεται
η επεξεργασία;
Γιατί δεν το βάζει; Γιατί δεν βάζει μερικές ασφαλιστικές δικλίδες; Τι τον εμποδίζει; Τι τον εμπόδιζε από προχθές που του
έθεσα το θέμα να έχει βάλει μία στοιχειώδη ρήτρα, ότι αυτοί απαγορεύεται να τα επεξεργαστούν και να έχει συγκεκριμένες ποινές εάν τα επεξεργαστούν. Υπέρ των φοροφυγάδων θα είναι
αυτή η διάταξη; Να πει, εάν παραβιάσουν τις διατάξεις που αφορούν την επεξεργασία, θα έχουν την τάδε ποινή. Τι τον εμποδίζει;
Ξέρει να φτιάχνει νόμους. Θα τον βοηθούσαμε και εμείς, αν
ήθελε, να βάλουμε μία διάταξη.
Ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι –όσοι λίγοι είστε εδώ- είμαστε υπέρ
των φοροφυγάδων, όταν ζητάμε εγγυήσεις για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων από ιδιώτες στους οποίους παραχωρούμε άσκηση δημόσιας εξουσίας και τη λειτουργία δημόσιας
υπηρεσίας;
Ύστερα του λέμε πάλι για το ίδιο θέμα, δηλαδή των ελεγκτικών εταιρειών, ότι τις θεσμοθετεί. Ομολογεί με αυτόν τον τρόπο
τη διάλυση του Υπουργείου Οικονομικών. Από εκεί και πέρα του
λέμε: Το να βάλεις εξουσιοδότηση με υπουργική απόφαση να
ρυθμίζονται όλα τα θέματα του ελέγχου αυτών των υπηρεσιών
από ιδιώτες, αυτό παραβιάζει το άρθρο 43 παράγραφος 2 του
Συντάγματος, που θέλει διάταγμα. Γιατί η υπουργική απόφαση
μπορεί να ρυθμίζει μόνο ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα.
Επιτέλους, σας φαντάζει, κύριοι Υφυπουργοί, ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα η παραχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες; Τη δεχόμαστε κατ’ ανάγκη, αλλά είναι δυνατόν
αυτό να γίνει με μία υπουργική απόφαση; Τι του κόστισε του κ.
Βενιζέλου, αντί να βάλει υπουργική απόφαση, να λέει, με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών -και όποιου άλλου θέλει να βάλει, του αρκούσε και του
Υπουργού Οικονομικών- ρυθμίζονται τα θέματα αυτά. Μια λέξη
ήταν. Πάλι εξουσιοδότηση θα έδινε. Τον εμπόδισε η παρατήρησή
μας αυτή να εφαρμόσει το νόμο και να τον ψηφίσει; Εκεί ήταν το
ζήτημα; Το γεγονός ότι θα βγάλει υπουργική απόφαση και θα την
τινάξει στον αέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα πάει περίπατο όλος ο θεσμός, δεν το σκέφτεται; Ποιος είναι εκείνος που
κωλυσιεργεί για τη μη εφαρμογή του νόμου; Εκείνος ο οποίος
ψηφίζει μία διάταξη που ξέρει ότι δεν θα εφαρμοσθεί ή εγώ που
το επισημαίνω; Για να το καταλάβω επιτέλους.
Και ύστερα, αγνοούμε την κοινωνία εντελώς. Έρχεται και καταργεί –όπως είδατε- στο άρθρο 24, το θεσμό ο οποίος αφορά
τα ζητήματα τα σχετικά με την επιδότηση ανέγερσης κατοικίας
ή αγοράς κατοικίας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε
προβληματικές περιοχές. Τον καταργεί. Κακώς τον καταργεί.
Εκείνοι που πρόλαβαν, να εξεταστούν οι αιτήσεις τους, εντάξει
παίρνουν την επιδότηση. Εάν τους ειδοποιούσε και τους έλεγε:
Από εδώ και πέρα δεν δέχομαι αιτήσεις εντάξει. Αλλά για εκείνους, οι οποίοι για λόγους διαδικαστικούς, γραφειοκρατικούς,
γιατί δεν πρόλαβε μία υπηρεσία να εξετάσει την αίτησή τους,
αλλά έχουν πάρει δάνειο, δεν παίρνουν την επιδότηση, δεν είναι
κατάφορη παραβίαση της αρχής της ισότητας; Αυτό ρωτώ. Τόσο
απλό είναι. Μιλάμε για ανθρώπους και είναι πολλοί. Είναι άδικο.
Θα μπορούσε να τροποποιήσει τη διάταξη, λοιπόν, και να
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βάλει ότι δεν επιτρέπεται να υποβληθούν αιτήσεις από εδώ και
πέρα. Αλλά τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πάει στις τράπεζες, πρέπει να τους προστατεύσει κανείς. Είναι κωλυσιεργία
αυτή; Ποιο δημόσιο συμφέρον κατά τον κ. Βενιζέλο δικαιολογεί
αυτήν την κατάφορη ανισότητα;
Η τελευταία μου παρατήρηση, αλλά πολύ σημαντική, είναι η
εξής: Είμαστε υπέρ του θεσμού το να γλιτώσει μισθώματα που
πληρώνει το δημόσιο. Είμαστε υπέρ του να μπορεί να μειώσει,
μέσω της μείωσης της αξίας του μισθίου, και το μίσθωμα, κατά
20%, όπως λέει. Καλά δεν έχει δει –του επεσήμανα- νομολογία
του Αρείου Πάγου –η τελευταία απόφαση 1465 του 2001- νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «Ανδρεάδης κατά Ελλάδας, 9 Δεκεμβρίου 2004»; Λέει
ότι βάσει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
το άρθρο 106 παράγραφος 2 του Συντάγματος και το άρθρο 1
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν επιτρέπεται ο νομοθέτης να παρέμβει αυτοβούλως, χωρίς καμμία συνεννόηση, στο
δικαιοπρακτικό συνάλλαγμα, να το πω έτσι, στη σύμβαση η οποία
έχει υπογραφεί. Βασικός κανόνας της ελευθερίας των συμβάσεων.
Του λες: Βρες έναν τρόπο να βάλεις μία διαδικασία προηγουμένως, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μία συνεννόηση. Και εάν
δεν βρεθεί άκρη, τότε από εκεί και πέρα να επικαλεσθείς το δημόσιο συμφέρον για να το κάνεις. Αλλά τήρησε τουλάχιστον τα
στοιχειώδη συνταγματικώς. Γιατί είναι κατάφορα αντισυνταγματικό αυτό το πράγμα, με πολύ πρόσφατη νομολογία, ελληνική και
διεθνή. Τι είναι αυτό; Κωλυσιεργία;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Του λες, δηλαδή τι λάθη έχει
κάνει: Του λες ότι εφαρμόζει αυτήν την ώρα ή πάει να εφαρμόσει
ανεφάρμοστες και αντισυνταγματικές διατάξεις και επικαλείται
το δημόσιο συμφέρον, για να μας πει αντίθετους και κωλυσιεργούντες και ότι δεν ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο
συμφέρον για την ερμηνεία του Συντάγματος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Tα είπα αυτά για να μείνουν,
γιατί τα Πρακτικά είναι και τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται το
Σύνταγμα. Και αυτές οι διατάξεις είναι κρίσιμες. Όταν, λοιπόν,
μεθαύριο θα είναι ανεφάρμοστες οι διατάξεις αυτές, ας μην επικαλεστεί κανείς από την Κυβέρνηση, καμμία Αντιπολίτευση η
οποία κωλυσιέργησε. Είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης και κυρίως ενός Υπουργού, που έχει την αυξημένη ευθύνη
ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι λέω και τι λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, τι σημαίνει Σύνταγμα και τι σημαίνει
εφαρμογή και σεβασμός του Συντάγματος. Καμμία κούφια ρητορεία, σας διαβεβαιώ, καμμία συγκυρία δεν μπορούν να θίξουν
βασικές συνταγματικές διατάξεις. Γιατί τα αποτυπώματα της παραβίασης του Συντάγματος σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές είναι
αποτυπώματα παρακμής μίας κυβερνητικής πολιτικής, η οποία
δείχνει έτσι ότι και δεν έχει συναίσθηση των πεπραγμένων της.
Αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι δεν έχει αίσθηση ευθύνης
σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία που ζούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε,
κύριε Παυλόπουλε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαππας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε από τις 11.00’…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Μουρουρούλη, μόνο το
λόγο του κ. Παυλόπουλου να αφαιρούσατε, θα είχαμε γλιτώσει
μία ομιλία. Έκανε διπλάσιο χρόνο. Μη διαμαρτύρεστε, λοιπόν.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Βενιζέλος μιλάει από το
πρωί. Δεν έχει μιλήσει σχεδόν κανένας άλλος!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Και τέσσερις φορές ο κ. Κεφαλογιάννης.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα είμαι πολύ ουσιαστικός. Θα αναφερθώ
σε συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, για το
θέμα των τραπεζών, πιστεύω και προσυπογράφω απόλυτα την
τοποθέτηση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και επισημαίνω επίσης ότι δεν πρέπει να παίζουμε «εν ου παικτοίς». Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να
δημιουργείται κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας, κλίμα ευθύνης σε σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Έρχομαι σε ένα ζήτημα που είναι σημαντικό και το έχουν θίξει
και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και συνάδελφοι από άλλα
κόμματα. Αφορά την τροπολογία, η οποία έχει να κάνει με το μέλλον και την τύχη των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις του δημοσίου ή από τους οργανισμούς του δημοσίου, οι οποίοι
πρόκειται να αναδιαρθρωθούν, συγχωνευτούν ή και να κλείσουν,
σύμφωνα με την τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί.
Κατ’ αρχάς, οφείλω να επισημάνω ότι η τύχη αυτών των οργανισμών, έπρεπε να είχε προκαθοριστεί και το όλο θέμα να είχε
προχωρήσει πολύ καιρό πριν. Είναι από τα σημεία που έχουμε
καθυστερήσει και οφείλουμε να το ομολογήσουμε, διότι εδώ και
δύο χρόνια συζητάμε για τους οργανισμούς και μέχρι τώρα μόνο
ελάχιστοι οργανισμοί και αυτοί ιδιαίτερα μικροί έχουν κλείσει ή
συγχωνευτεί. Δεν μπορεί να μιλάμε για τις θυσίες του ελληνικού
λαού, για κόψιμο συντάξεων ή για περιορισμό άλλων δικαιωμάτων και την ίδια ώρα να διατηρούνται αντιπαραγωγικές δραστηριότητες του δημοσίου, μισθοί και αμοιβές διοικητικών
συμβουλίων, προέδρων και γενικών διευθυντών που πιθανά δεν
επιτελούν το ρόλο για τον οποίο έχουν ταχθεί ή δεν χρειάζονται.
Βεβαίως, υπάρχει ένα θέμα, πώς θα γίνει αυτό. Για μεγάλους
οργανισμούς, για να γίνει αυτό, θέλει ένα επιχειρησιακό σχέδιο.
Και γι’ αυτό προβλέπει η τροπολογία το εννιάμηνο, μπορούσε να
είναι λιγότερο, εν πάση περιπτώσει προβλέπει ένα επαρκές διάστημα μέσα στο οποίο θα επεξεργαστούν αυτά τα επιχειρησιακά
σχέδια και θα αναδειχθεί αν χρειάζεται ένας οργανισμός να κλείσει, εάν χρειάζεται να συγχωνευτεί ή αν χρειάζεται να μεταφερθούν κάποιες δραστηριότητές του. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται
να κλείσει η ΕΡΤ για παράδειγμα και εξίσου σαφές είναι ότι θα
πρέπει είτε να κλείσουν είτε να συγχωνευτούν είτε να αναδιαρθρωθούν κάποιοι άλλοι οργανισμοί.
Γι’ αυτά τα ζητήματα, θα παρακολουθήσουμε τις ενέργειες
που θα κάνει η Κυβέρνηση και θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε ξανά. Εκείνο που θέλω, όμως, να πω ότι είναι ότι η
κατάσταση δεν μπορεί να μείνει ως έχει. πρέπει να συμφωνήσουμε σ’ αυτό. Λέω ξανά, ότι δεν μπορεί να κόβουμε χρήματα
του ελληνικού λαού, από το συνταξιούχο, από το μισθωτό και να
διατηρούμε οργανισμούς και διοικητικά συμβούλια, τα οποία πιθανώς δεν χρειάζονται, δεν επιτελούν το ρόλο τους. Σε εκείνο
το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε εξίσου, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος και με τους εργαζόμενους
και για τα επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία θα κατατεθούν. Δεν
προβλέπεται στην τροπολογία. Αυτό θα μπορούσε να μπει. Τουλάχιστον, ας υπάρξει μία δέσμευση από την Κυβέρνηση ότι μέσα
σ’ αυτό το διάστημα θα υπάρχει ο απαραίτητος διάλογος να
ακουστούν όλες οι απόψεις, πιθανώς να ακουστούν και θετικές
προτάσεις ή και ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουν να κατατεθούν.
Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει απόλυτα είναι αυτό το οποίο
είπε πριν ο κ. Βαρβαρίγος, συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, μπορεί ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους, και είναι ποια θα είναι η
τύχη των εργαζομένων στους οργανισμούς αυτούς. Θέλω να επισημάνω ότι θεωρούμε θετικές τις έως τώρα διαβεβαιώσεις που
έχουν ακουστεί, κυρίως από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού
κ. Δημήτρη Ρεππά. Σήμερα είναι ο αρμόδιος Υπουργός, ο οποίος
και στο παρελθόν, υπό άλλη υπουργική ιδιότητα, αλλά κυρίως
σήμερα με την αρμόδια υπουργική του ιδιότητα έχει πει ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να μην υπάρξουν απολύσεις. Νομίζω
ότι αυτό οφείλουμε να το κρατήσουμε και να το επισημάνουμε.
Κατ’ αρχάς, η ίδια η τροπολογία δεν αποκλείει τις μετατάξεις,
καθόλου μάλιστα. Ίσα-ίσα που ξεκινάμε από τις μετατάξεις.
Όπως, επίσης, υπάρχει και το γεγονός ότι ένα μέρος του κόσμου
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα μείνει πιθανώς σε κάποιους οργανισμούς οι οποίοι δεν θα
κλείσουν. Η ΕΡΤ, ξαναλέω, δεν πρόκειται να κλείσει. Ο κ. Μόσιαλος κατ’ επανάληψη αναφέρετε σε αναδιάρθρωση, σε βελτίωση
της λειτουργίας, εν πάση περιπτώσει σε μια σειρά αλλαγών, οι
οποίες πρόκειται να υπάρξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσει
ο οργανισμός. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του
προσωπικού θα μείνει εκεί. Ένα άλλο μέρος του προσωπικού
προβλέπεται να μεταταγεί. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να πάει σε δουλειές οι οποίες, πραγματικά, χρειάζονται,
σε χώρους του δημοσίου που, πραγματικά, υπάρχουν κενά και
όπου θα μπορούν να δουλέψουν και να προσφέρουν, όπως μπορεί να προσφέρει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος.
Πέραν, όμως, αυτού του κομματιού που θα μεταταγεί και που
πιστεύω ότι θα λύσει τα προβλήματα λίγο-πολύ, έχουμε τη θετική
εμπειρία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυτήν τη στιγμή. Και θέλω να σημειώσω
τη θετική εμπειρία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κύριε Υπουργέ. Πληροφορήθηκα από αρμόδια χείλη. Η δουλειά που έγινε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και είναι σημαντικό για την Κυβέρνηση που έχει ολοκληρωθεί πια.
Δείχνει ότι αυτός ο οργανισμός και ο ΟΣΕ γενικότερα, για να
είμαι ακριβής, δεν παράγει ελλείμματα και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει ότι έγινε μια σημαντική δουλεία στον
τομέα αυτό. Άρα, έτσι μπορούμε να χειριστούμε το θέμα και με
την εμπειρία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στους άλλους οργανισμούς.
Πέραν, όμως, από τις μετατάξεις, προβλέπονται, αγαπητοί συνάδελφοι, και μια σειρά άλλες προοπτικές. Το ίδιο το άρθρο 37
του προηγούμενου εφαρμοστικού νόμου προβλέπει ότι υπάρχει
δυνατότητα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, υπάρχει η δυνατότητα
μετατροπής της θέσης εργασίας σε μερική απασχόληση, ειδικά
αν κάποιος πρόκειται να φύγει σε κάποιο διάστημα. Επίσης, προβλέπεται η ύπαρξη άλλων συμβάσεων σε σχέση με το δημόσιο
και προβλέπεται βεβαίως και η εργασιακή εφεδρεία, που είναι
μια πρόταση που είχε δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί
για ειδικές περιπτώσεις, για μεσοδιαστήματα να αξιοποιηθεί.
Ας το δούμε, λοιπόν, θετικά και όχι από την αρνητική πλευρά.
Πρόθεση δεν είναι να απολυθεί κόσμος. Φανταστείτε, πραγματικά, έναν άνθρωπος πενήντα και πενήντα πέντε χρονών που έχει
μάθει μια συγκεκριμένη δουλειά, δεν μπορείς να τον καταδικάσεις στην ανεργία. Θα μου πείτε ναι, αλλά ο ιδιωτικός τομέας
είναι διαφορετικός. Ναι, αλλά εκεί δεν έχεις τη δυνατότητα να
τον σταματήσεις. Εδώ που έχεις τη δυνατότητα, αντικειμενικά θα
λάβεις τη μέριμνά σου και νομίζω ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου για αυτούς τους ανθρώπους να
υπάρξει μέριμνα. Δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξουν απολύσεις.
Με τις τέσσερις εναλλακτικές λύσεις, που προβλέπει το άρθρο
37 και με τη διαδικασία των μετατάξεων, πιστεύω ότι θα δοθεί
λύση, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
Κλείνω με ένα θέμα που ετέθη σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα το είδα και στα δελτία του μεσημεριού και
επειδή αφορά θέματα συναδέλφων, θέλω, πράγματι, να το θίξω
και το θίγω πρώτος. Είναι αυτό που ειπώθηκε σε σχέση με τον
τρόπο των προσλήψεων που θα γίνουν στο μεγάλο, πράγματι,
και ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό πρόγραμμα, που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
πρόγραμμα για την κοινωνική εργασία. Είναι ένα πρόγραμμα που
δεν λύνει το θέμα της ανεργίας. Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Θα πω,
όμως, ότι είναι πολύ σημαντικό και θετικό πρόγραμμα, διότι μπορεί από τη μία να ανακουφίσει ανέργους και μάλιστα με όρους
και κοινωνικής ασφάλισης σε μια πάρα πολύ δύσκολη, εξαιρετικά
δύσκολη και σκληρή εποχή και από την άλλη μπορεί να βοηθήσει
να καλυφθούν και συγκεκριμένες δουλειές που έχουν να κάνουν
με τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, στο περιβάλλον ή και σε άλλους τομείς κοινωφελούς
δραστηριότητας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου ομιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Εκεί λοιπόν, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν σοβαρά
ερωτηματικά γύρω από τη διαδικασία των προσλήψεων. Αναφέρθηκε μάλιστα και το όνομα του συνάδελφου. Ο ίδιος ο συνάδελφος -και πρέπει να το πω αυτό- το αρνείται και εγώ δεν έχω
κανένα λόγο να αρνηθώ ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέει.
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Ας πούμε ότι τα πράγματα είναι όπως τα λέει, όμως, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έτσι πήραμε την
πρωτοβουλία κι επικοινωνήσαμε με τον κ. Κουτρουμάνη και για
το θέμα της διαδικασίας των προσλήψεων και χαίρω διότι από
πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας του κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Θα υπάρχουν σαφή κριτήρια και έλεγχος στον τομέα της υλοποίησης των προγραμμάτων και κατανομής αυτών των προσλήψεων. Κανείς ούτε «πράσινος» ούτε «κόκκινος» ούτε «μπλε» δεν
έχει δικαίωμα να παίζει με τον πόνο των εργαζομένων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ΑΣΕΠ θα υπάρξει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και όπως μας διαβεβαίωσε ο κ.
Κουτρουμάνης, ζητήθηκε και θα ζητηθεί και η συνδρομή του
ΑΣΕΠ και απαντώ, κύριε Ροντούλη, επομένως σε αυτό το θέμα.
Να είμαστε σαφείς και να είμαστε καθαροί.
Τα προγράμματα πρέπει να γίνουν γιατί είναι θετικά. Τα προγράμματα θα γίνουν με πλήρη διαφάνεια, με σαφή κριτήρια, με
έλεγχο, με συνδρομή του ΑΣΕΠ γιατί κανείς δεν έχει δικαίωμα
να δημιουργεί ερωτήματα, προβληματισμό και αν θέλετε, να εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανέργων. Αυτά για να είμαστε εξηγημένοι και να λείψει και η τελευταία φοβία, η τελευταία
ανησυχία ή εν πάση περιπτώσει κατηγορία, γύρω από ένα θέμα
όπου πρόθεσή μας είναι να είμαστε απόλυτα σαφείς και καθαροί
και όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυτό
είναι μη διαπραγματεύσιμο.
Κατά τα άλλα, νομίζω ότι γίνονται σημαντικές τομές με αυτό
το νομοσχέδιο το οποίο, πράγματι, εμπλουτίστηκε και βελτιώθηκε μέσα από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και τη βοήθεια
όλων των κομμάτων και με αυτήν την έννοια νομίζουμε ότι τόσο
αυτό όσο και οι κεντρικές του τροπολογίες και τα άρθρα που ενσωματώνονται πλέον στο νομοσχέδιο μπορούν να ψηφισθούν και
να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Νίκος Λέγκας, Βουλευτής Τρικάλων της Νέας
Δημοκρατίας για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με την εισαγωγική παρατήρηση του κ.
Πρωτόπαπα πριν από λίγο ότι σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία θα
πρέπει με κάθε τρόπο να δείχνουμε τη στήριξή μας και την εμπιστοσύνη μας στο τραπεζικό σύστημα, μόνο που αυτή η στήριξη
δεν μπορεί να είναι α λα καρτ. Δεν θα ήθελα να θυμίσω αυτήν
την ώρα το τι λεγόταν σε αυτήν την Αίθουσα από τους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης όταν είχε έρθει για συζήτηση στη Βουλή το
πρώτο πακέτο στήριξης του τραπεζικού συστήματος από τη Νέα
Δημοκρατία με τους τρεις πυλώνες. Θα αντιπαρέλθω αυτήν την
κριτική για να περάσω στα ζητήματα ουσίας που αφορούν αυτό
το νομοσχέδιο.
Θα ήθελα, όμως, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω πως το χρόνο που διατίθεται είναι ακατόρθωτο
να τοποθετηθεί κάποιος συνάδελφος σε όλα αυτά τα ζητήματα
που θέτει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εκτός από ογκώδες είναι
και πρωτοφανούς πυκνότητας και δεν είναι υπερβολή να πούμε
ότι η κάθε παράγραφος θα μπορούσε να αποτελεί αυτοτελές
άρθρο, όπως και η κάθε ενότητα να αποτελεί αυτοτελές νομοσχέδιο. Άλλωστε αυτό έγινε όταν μετετράπησαν οι παράγραφοι
της τροπολογίας σε άρθρα.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εκ των υστέρων απέκτησε ένα
επίπλαστο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα παίρνοντας συνταξιοδοτικό χρώμα από το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο ωστόσο ωχριά
μπροστά στον αριθμό των ρυθμίσεων που ακολουθούν και μάλιστα επί παντός επιστητού. Και όλα αυτά για να παρακαμφθεί το
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας το οποίο έθεσε προηγουμένως και ο κ. Παυλόπουλος και το οποίο ανέδειξε και η παράταξή
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μας και παρά το γεγονός ότι γι’ αυτές τις συνταξιοδοτικές διατάξεις δεν προέκυπτε ζήτημα βιασύνης. Δεν καταλαβαίνω και δεν
κατανοεί κανένας συνάδελφος τη βιασύνη εδώ της Κυβέρνησης.
Αυτές οι διατάξεις λίμναζαν εδώ και δυο χρόνια στις αρμόδιες
διευθύνσεις. Και βεβαίως, τίθεται το ερώτημα και πάλι: Γιατί αυτή
η βία; Ομοίως λίμναζαν και οι διατάξεις για τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Συντάξεων οι οποίες είναι αδόκιμες εδώ και δυο χρόνια.
Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να κάνω εκτενείς αναφορές στο
θέμα. Θα ήθελα, όμως, να σταθώ στην παράγραφο 11 του άρθρου 1. Είναι περίεργο που έρχεται μια τέτοια ρύθμιση. Δημόσιος υπάλληλος με ποσοστό ανικανότητας πάνω από 67% για να
συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει σύμφωνα με τη νέα προσθήκη να
είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Χειρουργός ιατρός του
ΕΣΥ με ποσοστό αναπηρίας 70%, 80%, 85% δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί γιατί δυνητικά μπορεί να ασχοληθεί είτε στη συνταγογράφηση είτε στο θυρωρείο μιας υπηρεσίας είτε κάπου
αλλού. Αυτό λέει η διάταξη δυστυχώς. Και επειδή θεωρητικά δεν
υπάρχει ανίκανος με ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω που να
μην μπορεί στοιχειωδώς να ασκεί ένα τουλάχιστον βιοποριστικό
επάγγελμα, καταργείτε, κύριε Υπουργέ, το δικαίωμα συνταξιοδότησης για λόγους ανικανότητας.
Με αυτήν τη ρύθμιση πηγαίνουμε από τη μια άκρη στην άλλη,
ομολογώντας ότι, επειδή δεν μπορεί να περιφρουρηθεί η αντικειμενικότητα των επιτροπών, κόβετε τις συντάξεις κατά το «πονάει πόδι, κόβει κεφάλι».
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι υπήρχαν προβλήματα στην
απονομή των αναπηρικών συντάξεων. Βεβαίως μας είχατε πει ότι
όλα αυτά τα προβλήματα θα τα λύνατε με τη σύσταση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, έτσι ώστε μέσα απ’ αυτές τις
διαδικασίες να είχαμε αδιάβλητες κρίσεις. Επειδή όμως δεν περπάτησε αυτή η διαδικασία, φέρνετε τώρα την κατάργηση αυτών
των συντάξεων λόγω ανικανότητας και μάλιστα σε δημοσίους
υπαλλήλους, παρ’ ότι γνωρίζετε ότι κάποιος που έχει εξασφαλισμένο μισθό δεν έχει κανένα λόγο να επιδιώκει τη μετατροπή του
μισθού σε σύνταξη, όταν μάλιστα αυτή θα υπολείπεται κατά πολύ
του μισθού. Βεβαίως υπήρχαν και εκτροπές από τον κανόνα,
αλλά αυτές τις εκτροπές θα έπρεπε να λύσετε και όχι να γενικεύσετε ένα κανόνα ο οποίος στην ουσία καταργεί τις συντάξεις
ανικανότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με άλλα λόγια,
δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι
να ανακαλύψουν λόγους πρόωρης συνταξιοδότησης. Υπό αυτήν
την έννοια θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι άστοχη,
θα δημιουργήσει προβλήματα και δεν δημιουργεί καθεστώς δικαίου στα συνταξιοδοτικά ζητήματα των δημοσίων υπαλλήλων.
Σχετικά τώρα με το δεύτερο κεφάλαιο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τα οποία αποτελούν το πλήρες ξεπούλημα
της ελληνικής γης και του ελληνικού περιβάλλοντος, ένα τσουβάλιασμα με μοναδικό κριτήριο την επέλαση των μεγαλοεπενδυτών, όπως υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές, εμείς
έχουμε πει ότι συμφωνούμε για λόγους αρχής, αλλά και επί της
αρχής. Επισημαίνουμε όμως ότι το κάνετε ανορθόδοξα, κύριε
Υπουργέ, αφού δεν τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις οι
οποίες θα πρέπει να στηρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος, θα
αποτρέπει την όποια περιβαλλοντική υποβάθμιση, αφού στην περίπτωση αυτή θα υποβαθμίζεται και το ίδιο το παραγόμενο το
προϊόν. Ο δεύτερος, θα αποτρέπει την παραβίαση της φέρουσας
ικανότητας των περιοχών από την παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού κατοικιών, αφού στην περίπτωση αυτή κοντά στα άλλα θα
έχουμε και μείωση της αξίας τους. Δεν θα πω κάτι παραπάνω γι’
αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω ότι εύστοχα το περιέγραψε ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Καρτάλης, ο οποίος μίλησε για «εντυπωσιακή –χρησιμοποιώ δικές του εκφράσεις- πολεοδομική
γαλαντομία σε τέτοιο βαθμό που σε κάποιες περιπτώσεις η ρητορική περί πράσινης ανάπτυξης μπορεί να μοιάζει με ένα κακόγουστο αστείο».
Έρχομαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 18 που αφορά μια
νέα περαίωση. Κατ’ αρχάς ελπίζουμε ότι ο κύριος Υπουργός δεν
θα δεσμευτεί, όπως ο προκάτοχός του, ότι αυτή η περαίωση θα
είναι η τελευταία. Δεν θα πω το κοινότυπο, αλλά παράλληλα και
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το αληθές, ότι επιβραβεύονται με αυτήν την περαίωση οι φορολογικά εκτεθειμένοι, ότι τελικά με τις επανειλημμένες περαιώσεις
αμβλύνεται η φορολογική συνείδηση. Θα αναφερθώ στο ατελέσφορο, στο αναποτελεσματικό της ρύθμισης. Προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 18, η δυνατότητα κλεισίματος φορολογικών
εκκρεμοτήτων με την καταβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων με ευνοϊκούς όρους.
Έρχεστε σήμερα, κύριε Υπουργέ, και φέρνετε μια προσθήκη,
η οποία λέει ότι εξαιρούνται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων, για
τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία
ελέγχου. Δηλαδή εξαιρούνται των ευνοϊκών ρυθμίσεων, όχι μόνο
αυτοί στους οποίους έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, αλλά και εκείνοι
που απλά βρίσκονται σε λίστες ελέγχου. Όταν μάλιστα σε διάταξη επόμενου άρθρου -έτσι για να δούμε και το καθεστώς δικαίου και πού τραβάμε τη γραμμή ισονομίας και ισότητας,
προσέξτε- με τη νέα τροποποίηση για τα σκάφη εντάσσονται στις
ευνοϊκές ρυθμίσεις ακόμη και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον
των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και όχι μόνο αυτές που
δεν έχουν συζητηθεί, όπως προβλεπόταν αρχικά. Και εδώ μιλάμε
για υποθέσεις οι οποίες δεν εκκρεμούν ούτε έχουν συζητηθεί στα
δικαστήρια. Μιλάμε για υποθέσεις στις οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δεν έχουν αρχίσει οι έλεγχοι, αλλά για υποθέσεις που απλά βρίσκονται σε
κάποιες λίστες ελέγχου. Τουλάχιστον για λόγους δικαίου η
γραμμή αυτή θα έπρεπε να τραβηχτεί ανάμεσα σε αυτούς που
έχουν βεβαιωμένα πρόστιμα και σε εκείνους που βρίσκονται
απλά σε λίστες ελέγχου, γιατί απλά και αρκετοί άλλοι οι οποίοι
δυνητικά μπορούν να βρίσκονται ενδεχομένως σε λίγο καιρό σε
τέτοιες λίστες, όπως μάλιστα ελπίζει -και ορθώς ελπίζει- το
Υπουργείο Οικονομικών, σήμερα έχουν το δικαίωμα των ρυθμίσεων αυτών με ευνοϊκούς όρους.
Πέρα από αυτό, νομίζω ότι το δημόσιο θα εξασφάλιζε περισσότερα έσοδα μέσω αυτής της διαδικασίας, καθ’ όσον έχει αποδειχθεί ότι από τη διαδικασία των ειδικών ελέγχων, λόγω των
ατελέσφορων και μακρόσυρτων διαδικασιών, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι πενιχρά γιατί υπάρχουν
ασάφειες και πολύ περισσότερο γιατί επαναφέρονται ανενεργά
άρθρα, όπως το άρθρο 28 του Κώδικα Φορολογικών Εσόδων.
Υπάρχουν ασάφειες στην εφαρμογή, αλλά και στον υπολογισμό
των συμπληρωματικών ποσών που θα πρέπει να δηλωθούν. Το
πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η διαδικασία το μόνο που κάνει είναι
να παγώνει την αγορά.
Εδώ σας καταθέτω σχετική παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου που αναφέρεται σ’ αυτό ακριβώς το θέμα ζητώντας την
απόσυρση της σχετικής διάταξης.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Λέγκας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όμως, παγώνει και η αγορά στο χώρο της οικοδομής από μια
άλλη διαδικασία –το είπα και στην επιτροπή- που ακολουθείται,
σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες -και δεν ξέρω με
ποια διαδικασία και ποια εξουσιοδότηση μπορεί να επιβάλλουν
κάτι τέτοιο- επιβάλλουν τη φραγή φορολογικής ενημερότητας
σε όσους βρίσκονται σε λίστες ελέγχου.
Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι αληθές, διότι αν είναι
αληθές το γεγονός ότι μια εταιρεία που βρίσκεται σε φορολογικό
έλεγχο διατάσσεται για αυτήν η φραγή της φορολογικής ενημερότητας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά. Θα
έχουμε δεκάδες ανενεργές επιχειρήσεις που θα περιμένουν να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Σ’ αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που το ξεπάγωμα της αγοράς είναι το ζητούμενο, τέτοιες ρυθμίσεις δεν μας φέρνουν βήματα μπροστά, αλλά μας οδηγούν πίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Λάρισας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό η
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αγροτιά, η γεωργία είναι εκείνη που μπορεί να αποτελέσει έναν
κρίσιμο πυλώνα εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση.
Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά και συμβολικά λέει συχνά ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το πραχθέν είναι
εκείνο που θα έλξει τη χώρα από το φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να επικεντρώσω την ομιλία μου, λόγω
του ειδικού ενδιαφέροντος που έχει για εμάς ο κόσμος της αγροτιάς, στην ενοποίηση φορέων ελεγχομένων από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να σχηματιστεί
ο ενιαίος γεωργικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και λέει ότι το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΛΟΓΑΚ θα συνενωθούν και
θα αποτελέσουν ένα νέο ενιαίο γεωργικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Ας δούμε, λοιπόν, ως καλοπροαίρετοι κριτές κάποιες πτυχές
του εγχειρήματος αυτού θέτοντας και κάποια καίρια ερωτήματα.
Το πρώτο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι ενοποιούνται οργανισμοί και φορείς που δεν έχουν καμμία απολύτως
σχέση μεταξύ τους. Ανόμοια πράγματα συνενώνονται. Διότι μπορεί να ρωτήσει κανείς ο ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» τι σχέση έχει με
τον ΕΛΟΓΑΚ; Καμμία απολύτως σχέση.
Αυτοί οι οργανισμοί, οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πρέπει από τη γέννησή
τους να είναι και να παραμείνουν αυτόνομοι, αυτοτελείς. Αν θέλουμε να προχωρήσει η αγροτική έρευνα στην Ελλάδα για να κάνουμε ανταγωνιστικά τα αγροτικά μας προϊόντα, θα πρέπει να
λειτουργεί αυτοτελώς και αποτελεσματικά το ΕΘΙΑΓΕ. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε επιτέλους τον επαγγελματία αγρότη,
θα πρέπει ο ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» να κάνει αυτοτελώς τη δουλειά του.
Εάν θέλουμε να πιστοποιούμε τα αγροτικά προϊόντα μας κι
έτσι να διευκολύνουμε τη διείσδυσή τους στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και να τους δίνουμε προστιθέμενη αξία, τότε ο
ΟΠΕΓΕΠ θα πρέπει αυτοτελώς να κάνει τη δική του δουλειά.
Τέλος, αν θέλουμε η κτηνοτροφία να αποτελέσει, πράγματι,
την «ατμομηχανή» της αγροτικής οικονομίας της χώρας, πράγμα
που μπορεί η ελληνική κτηνοτροφία να κάνει, πρέπει ο ΕΛΟΓΑΚ
να αφεθεί να κάνει αυτοτελώς και αυτονόμως τη δική του δουλειά.
Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Έρχεται ο κ. Σκανδαλίδης
και μας λέει: «Θα ενοποιήσω αυτούς τους φορείς». Διατυπώνεται, λοιπόν, το εξής ερώτημα: Οι πόροι που θα χρειαστούν για
να λειτουργήσει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά το ενοποιητικό αυτό εγχείρημα από πού θα προκύψουν; Γιατί μπορεί μεν
τώρα οι κτηνοτρόφοι ή οι τυροκόμοι ή οι έμποροι γάλακτος και
κρέατος να καταβάλλουν κάποια ποσά στον ΕΛΟΓΑΚ, αλλά ο φορέας αυτός ο ενοποιημένος, από πού θα βρίσκει τους άλλους
πόρους που θα απαιτηθούν; Μήπως, αγαπητοί συνάδελφοι, υποκρύπτεται μία απόπειρα επιβολής χαρατσιού σε όλο τον αγροτικό κόσμο, -γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς κ.λπ.- προκειμένου
να εξευρεθούν οι πόροι για να λειτουργήσει αυτός ο νέος ενοποιημένος οργανισμός; Εμείς θέτουμε το ερώτημα και καλά θα
κάνει ο κ. Σκανδαλίδης να δώσει απάντηση και να ξεκαθαρίσει
το τοπίο.
Επιτρέψτε μου, τέλος, να επικεντρώσω την τοποθέτησή μου στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, τον
ΕΛΟΓΑΚ. Ο κ. Σκανδαλίδης και γενικά η Κυβέρνηση δεν έλαβαν
υπ’ όψιν τρία πράγματα που αφορούν τον ΕΛΟΓΑΚ κι είναι πάρα
πολύ σημαντικά. Πρώτον, το ότι είναι ένας οργανισμός αυτοχρηματοδοτούμενος. Ο ΕΛΟΓΑΚ δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υπάλληλοι του οργανισμού δεν
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με 1 ευρώ. Τα
χρήματα προέρχονται από τις εισφορές των κτηνοτρόφων, των
τυροκόμων και των εμπόρων γάλακτος και κρέατος. Άρα, έχουμε
έναν οργανισμό που δεν επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία.
Δεύτερον, έχουμε έναν οργανισμό, τον ΕΛΟΓΑΚ, που από τότε
που ιδρύθηκε, το 1993, μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει ένα σημαντικότατο έργο στην ελληνική κτηνοτροφία. Είναι πραγματικό
εργαλείο στα χέρια αυτών που χαράζουν την αγροτική πολιτική
της χώρας.
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Επιτρέψτε μου να παραθέσω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα.
Ποιος οργανισμός είναι αυτός που τηρεί το ισοζύγιο γάλακτος;
Ο ΕΛΟΓΑΚ. Ποιος οργανισμός προχωρεί την ηλεκτρονική διασύνδεση των σφαγείων; Ο ΕΛΟΓΑΚ. Ποιος οργανισμός θέλει να
προωθήσει το ισοζύγιο κρέατος; Ο ΕΛΟΓΑΚ. Άρα, έχουμε ένα
πραγματικό εργαλείο που προστατεύει τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων. Πώς πάμε να το απαξιώσουμε; Είναι ένα δεύτερο
ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Σκανδαλίδης.
Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Η μεγάλη συνεισφορά
του ΕΛΟΓΑΚ είναι η καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων στο
κρέας και στο γάλα. Παίζει λοιπόν έναν σημαντικότατο ρόλο. Και
είναι και κάτι που θα το πω εν παρόδω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο μοναδικός εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΑΤ
που έχει έδρα εκτός Αθηνών. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Είναι
ένας αποκεντρωμένος οργανισμός, ένας αποκεντρωμένος φορέας. Πώς, λοιπόν, αυτά παραβλέπονται από τον κ. Σκανδαλίδη,
από την Κυβέρνηση, και πάμε να βάλουμε τον ΕΛΟΓΑΚ μέσα
στον κουβά, πραγματικά, του νέου ενοποιημένου οργανισμού;
Ξέρετε τι λέει η πιάτσα, κύριε Υπουργέ; Η πιάτσα λέει ότι «βάζουν τον ΕΛΟΓΑΚ σ’ αυτόν τον ενιαίο γεωργικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» για να βάλουν χέρι στα αποθεματικά του, για να βάλουν
χέρι στο ταμείο». Και ξέρετε τι άλλο επίσης λέει η πιάτσα; Λέει
ότι ο ΕΛΟΓΑΚ χαλάει την αγορά προσπαθώντας να τιθασεύσει
το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων στο κρέας και στο γάλα. Αυτό
λέει η πιάτσα, αυτό λέει το καφενείο, αυτό λέει ο κτηνοτροφικός
κόσμος της χώρας.
Επιτρέψτε μου να θέσω και ένα ερώτημα. Ενοποιείται, λοιπόν,
ο ΕΛΟΓΑΚ και εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι και λένε: Κύριοι,
εμείς δεν καταβάλλουμε την εισφορά μας. Τι θα γίνει; Δεν καταβάλλουμε την εισφορά μας, γιατί ο ΕΛΟΓΑΚ έχει να επιτελέσει
έναν συγκεκριμένο σκοπό. Είναι ανταποδοτικός ο σκοπός αυτός.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δίνουν τα χρήματα οι κτηνοτρόφοι, οι τυροκόμοι, οι έμποροι
κρέατος και γάλατος και ανταποδοτικά παίρνουν υπηρεσίες από
τον ΕΛΟΓΑΚ. Τώρα γιατί να δώσουν τα χρήματά τους; Ξέρετε τι
θα γίνει; Θα καταφύγουν οι άνθρωποι αυτοί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα δικαιωθούν.
Τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνοντας ένα σχόλιο. Δημιουργείται ένα παρά φύσιν υβρίδιο. Αυτός ο ενιαίος γεωργικός
οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» θα είναι ένα υβρίδιο παρά φύσιν, που
αντί να διευκολύνει τον αγροτικό κόσμο της χώρας, θα επισωρεύσει επιπρόσθετα προβλήματα.
Και βεβαίως υπάρχουν άλλοι δυο οργανισμοί. Ο πρώτος είναι
το ΙΓΜΕ, στο οποίο η Κυβέρνηση επίσης θέλει να βάλει χέρι.
Ακούστε, στο Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών!
Αν είναι δυνατόν! Όλα τα πολιτισμένα κράτη της υφηλίου έχουν
αντίστοιχους οργανισμούς γιατί είναι ο υπ’ αριθμόν 1 σύμβουλος
της πολιτείας, όσον αφορά την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι να γίνει
ένας ενιαίος φορέας όχι μόνο για τους υδρογονάνθρακες, αλλά
και για τα μεταλλεύματα, για τους φυσικούς πόρους της χώρας.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε –και ευχαριστώ για την ανοχή σαςαναφερόμενος στον ΕΟΜΜΕΧ. Ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ένας οργανισμός, ο οποίος παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εννιακόσιες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένας οργανισμός
που έχει ένα εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό και ένας οργανισμός που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποτελεί αναγκαιότητα.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία πρέπει να υποστηρίξουμε
τους μικρομεσαίους, γιατί θα κρατήσουν θέσεις εργασίας, θα θέσουν σε κίνηση τη χειμάζουσα ελληνική οικονομία και, τέλος πάντων, είναι η ραχοκοκαλιά –έτσι αρεσκόμεθα να λέμε- της
ελληνικής οικονομίας. Αυτή, λοιπόν, τη ραχοκοκαλιά πάνε να τη
χτυπήσουν καταργώντας τον ΕΟΜΜΕΧ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εμείς
θα καταψηφίσουμε την τροπολογία αυτή που αφορά την ενοποί-
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ηση οργανισμών γιατί είναι ένα προχειρογράφημα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έχουμε 4 Αυγούστου και η Εθνική
Αντιπροσωπεία συζητά τις ρυθμίσεις για τη ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχεδίου
νόμου που κατέθεσαν τα Υπουργεία Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εν μέσω καλοκαιριού δηλαδή, που οι εργαζόμενοι προσπαθούν να μαζέψουν δυνάμεις για τα όσα έρχονται από το Φθινόπωρο και μετά, εσείς συνεχίζετε το «ξήλωμα του πουλόβερ» του
κράτους όχι μόνο με τα άρθρα του νομοσχεδίου, αλλά πολύ περισσότερο με τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει.
Φέρνετε άλλα τέσσερα νομοσχέδια με τρόπο τουλάχιστον
πραξικοπηματικό και καλούνται οι Βουλευτές να τα ψηφίσουν.
Εμείς σας λέμε πως είναι απαράδεκτη και η διαδικασία, αλλά κυρίως αυτό που θέλετε να νομοθετήσετε. Πρέπει να αποσύρετε
τουλάχιστον τις τροπολογίες και ειδικά την τροπολογία που μιλά
για τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις οργανισμών.
Αυτή είναι η τροπολογία με τις εκατόν πενήντα τρεις σελίδες
που αναφέρεται, όπως είπα, σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και
αναδιαρθρώσεις οργανισμών, η οποία αν δεν είναι αντισυνταγματική, κινείται στα όρια της συνταγματικότητας και, αν μη τι
άλλο, κύριοι συνάδελφοι, αν την ψηφίσετε, θα καταπέσουν οι διατάξεις της στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Να μιλήσω πρώτα γι’ αυτές τις τροπολογίες. Καταργείτε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, με τριάντα εργαζόμενους
και το συγχωνεύετε με το νομικό πρόσωπό δημοσίου δικαίου, τον
Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας που έχει είκοσι εργαζόμενους.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας
πιο μπροστά είπε ότι συγχωνεύονται-καταργούνται, διότι υπάρχουν λειτουργικά έξοδα και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται να
πληρώνονται τα δ.σ. Μα, θα τρελαθούμε; Σας πληροφορώ ότι
στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών το διοικητικό συμβούλιο δεν παίρνει ούτε 1 ευρώ!
Γιατί το καταργείτε και το ενοποιείτε με έναν οργανισμό ο
οποίος έχει τελείως άλλο αντικείμενο; Το ένα είναι η έρευνα, το
άλλο είναι η προστασία.
Στη συνέχεια, στην ίδια τροπολογία για τους λεγόμενους
έντεκα εμβληματικούς οργανισμούς: ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, ΕΤΑ, ΕΡΤ -η
οποία έχει τρεις χιλιάδες διακόσιους τόσους εργαζόμενους και
είναι μία ΔΕΚΟ και θα έπρεπε να είναι αυτή μόνη της ένα νομοσχέδιο- ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», ΕΟΜΜΕΧ
–αυτά είναι Α.Ε.- και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΙΓΜΕ,
ΕΙΝ, ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ, «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΕΛΟΓΑΚ, τα έχετε βάλει
όλα μέσα και είναι η τροπολογία η οποία στην παράγραφο ια’ παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά
περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό για έκδοση μιας κοινής
υπουργικής απόφασης, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη δεν ισχύει για
τους υπόλοιπους είκοσι εννέα φορείς, που καταργεί, συγχωνεύει
ή αναδιαρθρώνει, για τους οποίους αναφέρεται αναλυτικά τι θα
γίνει με το προσωπικό και τις δραστηριότητές τους.
Μάλιστα γι’ αυτούς τους φορείς δημιουργούνται ακόμη και
προσωποπαγείς θέσεις διασφαλίζοντας ως ένα βαθμό όμως
τους εργαζόμενους, χωρίς αυτοί βεβαίως να έχουν την εξέλιξη
ούτε να μπορέσουν να κάνουν έρευνα, που έκαναν μέχρι χθες,
εν αντιθέσει με τους έντεκα φορείς που περιλαμβάνονται στην
ια’, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 37, παράγραφος 7 του
ν.3896/2011, δηλαδή του εφαρμοστικού νόμου, που τους οδηγεί
σε εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις. Και πείτε μου τώρα εσείς
ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν και κάποια στιγμή και από
ΑΣΕΠ ενώ μπορεί να δουλεύουν τριάντα χρόνια σε έναν οργανισμό. Αυτό είναι τραγικό.
Πέρα από τους αναφερόμενους ονομαστικά έντεκα φορείς,
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υπάρχει πρόβλεψη στο σημείο 1γ’, όπου εάν κριθεί μελλοντικά
ότι οποιοσδήποτε φορέας που υπάγεται στο νόμο ΔΕΚΟ, τον
3429/2005, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα έχει
την ίδια τύχη με τους ρητά αναφερόμενους έντεκα φορείς της
ια’. Τι εννοείτε;
Επίσης, αποσπώνται απ’ αυτούς επιχειρηματικές μονάδες και
περιουσιακά στοιχεία που εκχωρούνται στη συνέχεια ακόμη και
σε ανώνυμες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές οι ανώνυμες εταιρείες;
Δεν υπάρχει διάταξη που να λέει ρητά: «Οι ανώνυμες εταιρείες
είναι μονομετοχικές και είναι του δημοσίου». Καταλαβαίνουμε τι
θέλετε να κάνετε.
Ο προσδιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού που θα ανακύψει από τις συγχωνεύσεις ή μεταφορές δραστηριοτήτων σε
διαδόχους φορείς γίνεται με απόφαση της γενικής διεύθυνσης
ή διεύθυνσης ή υπηρεσίας του δημόσιου φορέα. Επομένως, η
επιλογή του πλεονάζοντος προσωπικού θα γίνει από κάποιον
προσωπάρχη. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και με ποια κριτήρια;
Και πώς παρακάμπτεται η αρχή που είχε αποφασίσει την πρόσληψή του;
Αλλά και πέρα απ’ αυτό υπάρχει και το ζήτημα του εύρους των
δραστηριοτήτων που θα ασκεί ο διάδοχος φορέας, βάσει του
οποίου θα προσδιοριστεί η απασχόληση και τελικά το πλεονάζον
προσωπικό. Και ποιος θα είναι αυτός που θα καθορίσει το εύρος
και το είδος των δραστηριοτήτων; Η υπουργική απόφαση; Και τι
είμαστε εμείς εδώ; Εδώ δεν είμαστε νομοθετικό Σώμα; Και τι κάνετε; Έχετε καταλάβει τι κάνετε; Επτά χιλιάδες εργαζόμενοι είναι
μόνο σε αυτούς τους έντεκα φορείς.
Εγώ θα σας πω όσον αφορά στο κομμάτι για τα αγροτικά προϊόντα-τρόφιμα. Ακούμε ότι ο ΕΦΕΤ, επειδή τον πάτε στο Υπουργείο Παιδείας, ότι θα κάνετε μία συνένωση με τον ΕΟΦ. Πώς είναι
δυνατόν; Ο ένας είναι ο Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων, και ο
άλλος είναι ο Οργανισμός Έγκρισης Τροφίμων. Υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΛΟΓΑΚ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΦΕΤ, περιφέρειες. Αυτή είναι η σωστή συνένωση για να
λειτουργήσει.
Έρευνα στον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον: ΙΓΜΕ,
ΕΘΙΑΓΕ, ΥΔΕ, ΕΚΕΘΕ κ.λπ., αυτό είναι το κομμάτι της έρευνας,
την εκπαίδευση, την κατάρτιση παραγωγικού δυναμικού στον
πρωτογενή τομέα ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Και επιλέγετε τη συρρίκνωση, τον αυτοσχεδιασμό και το μηδενισμό. Αν ήταν έτσι,
γιατί δεν επιχειρείτε ένα δημόσιο διάλογο αντίστοιχης αναδιάρθρωσης αλλά με πραγματική στήριξη και όχι με το λουκέτο ως
στρατηγική επιλογή. Θέλετε να τα δώσετε φιλέτα στους συνομιλητές σας.
Περνάμε στα άρθρα του σχεδίου νόμου.
Στο πρώτο μέρος αποσαρθρώνετε και όχι αναδιαρθρώνετε τη
συνταξιοδοτική νομοθεσία. Τα όποια ψήγματα του κοινωνικού
κράτους είχαν απομείνει από τα μνημόνια και τους ασφαλιστικούς σας νόμους τα καθαρίζετε μ’ αυτό.
Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν συνταξιοδοτικό
να μπαίνει μαζί με τουριστικά καταλύματα και με τα παίγνια, για
παράδειγμα τους «κουλοχέρηδες». Αυτό είναι ανήκουστο! Και
αυτό μπορεί να καταπέσει, κύριε Υφυπουργέ!
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο Μέρος Β’ -και σας αφορά, γιατί είστε ο Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης- αναφέρεστε στην προώθηση τουριστικών
επενδύσεων στα σύνθετα καταλύματα και σε άλλες διατάξεις
τουριστικής νομοθεσίας και δίνετε γη και ύδωρ σε όσους έχουν
πεντάστερα ξενοδοχεία και εκατόν πενήντα στρέμματα, ώστε
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων να χτίζουν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τουλάχιστον εκατό τετραγωνικών
μέτρων.
Στα εκατόν πενήντα στρέμματα θα μπορούν να έχουν κτίσματα
είκοσι δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και αυτά θα καταχωρούνται στην κατηγορία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Αν τώρα μιλάμε για δημιουργία σύνθετων καταλυμάτων σε
γήπεδα μεγαλύτερα των οκτακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ή οκτακοσίων στρεμμάτων, τότε επιτρέπονται μόνο σε περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης ΠΟΤΑ, εκτός επί
γηπέδων μεγαλύτερων των οκτακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών
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μέτρων, για τα οποία έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις ειδικά πολεοδομικά καθεστώτα τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης. Τότε δεν εφαρμόζεται η προηγούμενη διάταξη που
ανέφερα.
Στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, όλοι σας γνωρίζετε εδώ
μέσα το Πόρτο Καρράς. Γνωρίζετε τα δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα στρέμματα που κατέχει χρησιμοποιώντας το συντελεστή δόμησης 2% του χ.δ. 69/1968. Γνωρίζετε όλοι την
τροπολογία Πάχτα και το τι έγινε τότε όταν έγινε. Αυτό το χ.δ.
69/1968 δεν ισχύει. Έπαψε να ισχύει. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα,
στις 19 Αυγούστου 2010, το Πόρτο Καρράς έβγαλε μία οικοδομική άδεια στα δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα στρέμματα
–μέσα υπάρχουν δασικές και αρχαιολογικές εκτάσεις- και ξεκίνησε να αναγείρει πεντακόσιες δέκα έξι πολυτελείς βίλες, επί
εκατόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία. Έτσι βγαίνει, διότι είναι ογδόντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
Άρα, λοιπόν, μ’ αυτό που περνάτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του Πόρτο Καρράς μπορούν να
ενταχθούν στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Σωστά, κύριε Υφυπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Θέλει προεδρικό διάταγμα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αφήστε τώρα τι θέλει!
Εγώ είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση γι’ αυτό, διότι περιμέναμε το
πόρισμα επιθεωρητών περιβάλλοντος. Αυτό το περιμένουμε από
το Δεκέμβριο και ακόμα δεν έχει βγει. Αν τώρα θεωρηθεί ότι δεν
ήταν σωστή η οικοδομική άδεια, φοβάμαι ότι θα τα περάσετε στα
αυθαίρετα και πάλι θα γίνει ιστορία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής τα εξής έγγραφα: 1) «Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοικητική Παράταξη» για τα σύνθετα
τουριστικά ακίνητα 2) Τη συζήτηση που είχα με τον κ. Σηφουνάκη
στην επίκαιρη ερώτηση για το Πόρτο Καρράς 3) Από το ΑΠΘ του
κ. Παπαζάχου για το ΙΤΣΑΚ και τον ΟΑΣΠ 4) Δελτίου Τύπου του
ΙΤΣΑΚ 5) Ψήφισμα του ΙΤΣΑΚ 6) Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης του ΙΤΣΑΚ 7) Από τον ΟΑΣΠ 8) Από το ΓΕΩΤΕΕ για τις
συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων και οργανισμών 9) Από το ΓΕΩΤΕΕ για το ΙΓΜΕ, είναι ομόφωνες αποφάσεις 10) Από το συντονιστικό των σωματείων από το ΙΓΜΕ, από το Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων του ΕΙΝ,
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εμείς είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά τα νομοθετήματα που θέλετε εσείς να περάσετε και να διαλύσετε ό,τι έχει απομείνει από
το κοινωνικό κράτος! Αποσύρετε αυτήν τη στιγμή και αυτήν την
τροπολογία, η οποία είναι κατάπτυστη!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε για
τον προσεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ένα εθνικό φορολογικό σύστημα. Ανακοίνωσε, ταυτόχρονα, ότι αυτό το σύστημα θα διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές. Είπε, πρώτον, να είναι
αναπτυξιακό, δεύτερον, να είναι δίκαιο, τρίτον, να έχει την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση και, τέταρτον, να
συμφιλιώνει τη φορολογική νομοθεσία με την κοινή λογική.
Θα σας δώσω, κύριε Υπουργέ, ένα ηχηρό παράδειγμα κατάφωρης παραβίασης από το Υπουργείο Οικονομικών και των τεσσάρων αυτών αρχών που θα διέπουν το επικείμενο νομοσχέδιο.
Πρόκειται για τον κάμπο της Χίου. Ο κάμπος της Χίου είναι μια
περιοχή η οποία λόγω του εύφορου εδάφους και του ιδιαίτερου
μικροκλίματος τράβηξε τους Γενουάτες από τον δέκατο τρίτο
αιώνα να δημιουργήσουν εκεί κτήματα και να καλλιεργήσουν σ’
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αυτά εσπεριδοειδή, το γνωστό πορτοκάλι Χίου και το μανταρίνι
-που αναμένεται σε λίγο να πάρει και την προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.
Το 1346, λοιπόν, εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι, έφτιαξαν διακόσια περίπου κτήματα με αρχοντικά περίτεχνα, με αρχιτεκτονικά
στοιχεία σπάνια, με αυλόγυρους, αυλόπορτες, με μαγγανοπήγαδα, στέρνες. Όλα αυτά δημιούργησαν πλούτο στην περιοχή.
Η περιοχή καταστράφηκε το 1822, με τη σφαγή της Χίου και ξανά
το 1881 με το σεισμό. Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε ακριβώς αυτήν
τη φυσιογνωμία, μια μοναδική φυσιογνωμία που συνδυάζει τη γεωργική δραστηριότητα, με την οικιστική. Αυτά δεν τα λέω εγώ,
αλλά τα έχει αποδειχθεί η πολιτεία και θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα ή μάλλον αποδείξεις.
Πρώτη απόδειξη. Το 1990 ο κάμπος χαρακτηρίζεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικός τόπος», γιατί αποτελεί μοναδικό οικιστικό γεωργικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο, όπου συνυπάρχουν αρμονικά η κατοικία με τις γεωργικές λειτουργίες.
Το 1992, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ εκδίδει ένα πολεοδομικό διάταγμα
με το οποίο θεσπίζει τους όρους δόμησης, χαρακτηρίζοντας την
περιοχή –προσοχή, κύριε Υπουργέ- ως «παραδοσιακό οικισμό»
–το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό τόπο». Το ΥΠΕΧΩΔΕ θεσπίζει αρτιότητα στα οκτώ στρέμματα, πρόσοψη σε κοινόχρηστο
χώρο είκοσι πέντε μέτρα, μέγιστη δόμηση τετρακόσια μέτρα,
ανεξάρτητα από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας και τοποθέτηση υφιστάμενων μελλοντικών κτηρίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρακωλύεται η γεωργική δραστηριότητα. Βέβαια, αυτό το
προεδρικό διάταγμα -το οποίο επίσης θα καταθέσω- έχει μια
σειρά από πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
Έχουμε, λοιπόν, έναν τόπο, όπου η κύρια χρήση γης είναι γεωργική και η αδόμητη γη υπερτερεί της δομημένης, ακριβώς για
να διαφυλαχθεί και η ιστορικότητα, αλλά και ο παραδοσιακός χαρακτήρας. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μοναδικό μέρος στην Ελλάδα.
Όλα αυτά που λέω, προσφάτως, τα επιβεβαίωσαν δύο Υπουργεία.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 31
Μαΐου 2011, λέει ότι ο οικισμός αυτός εγκλωβίζει εντός των
ορίων του, γη ιδιαίτερης γεωργικής, όσο και αισθητικής, σημασίας. Εξ όσων γνωρίζουμε –και κρατήστε αυτό, κύριε Υπουργέδεν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση στην επικράτεια. Λέει, επίσης,
ότι ο χαρακτηρισμός των γαιών αυτών, ως αποκλειστικά γεωργικών, έρχεται σε αντίθεση με τυχόν άλλο χαρακτηρισμό αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους. Στη συνέχεια θα το καταθέσω
και αυτό.
Τον Μάρτιο του 2011, έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λέει τα εξής: «Στο σύνολο
τα κτήματα του κάμπου της Χίου συγκροτούν ένα συγκεκριμένο
ενιαίο μοναδικό οικιστικό και παράλληλα γεωργικό σύνολο, αυτό
που σήμερα είναι ο παραδοσιακός οικισμός, του οποίου η προστασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής».
Επίσης, το Υπουργείο λέει τα εξής: «Ο γεωργικός χαρακτήρας
του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας του» και υπογραμμίζει την προσπάθεια της πολιτείας να διατηρηθεί όλο αυτό.
Και τα λέω όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί όλα τα συναρμόδια
Υπουργεία, όπως είναι το Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και η κοινή λογική συνηγορούν ότι αυτό το
πράγμα είναι μοναδικό, εκτός από ένα, εκτός από το Υπουργείο
Οικονομικών, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από όλα αυτά
και στις 21 Ιανουαρίου 2011 λέει ότι κατανοεί το πρόβλημα που
υπάρχει στην περιοχή -και αυτό είναι να φορολογείται η γεωργική γη, ως οικιστική- αλλά αν την απαλλάξει –θα καταθέσω και
το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών- θα αλλοιώσει το χαρακτήρα της φορολογίας.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, επιχείρημα! Δεν απαλλάσσω μια
περιοχή από μια άδικη φορολογία, γιατί κινδυνεύει να αλλοιωθεί
ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος. Είναι ακατανόητο
για εμένα.
Προχωρώ. Όλα αυτά είναι γνωστά -εκτός από τη συνάδελφό
μου κ. Τσουρή- και σε ογδόντα εννέα συναδέλφους από όλα τα
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κόμματα της Βουλής που μαζί με μένα συνυπέγραψαν μια τροπολογία. Όταν λέω όλα τα κόμματα της Βουλής, έχω την υπογραφή –έχοντας προηγουμένως ενημερώσει- εξήντα πέντε
συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας, εννέα συναδέλφων του
ΠΑΣΟΚ, εννέα συναδέλφων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού,
πέντε Ανεξάρτητων Βουλευτών, του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ενενήντα συνάδελφοι συνυπογράφουν
ότι αυτές οι αρχές που σας είπα προηγουμένως, που εσείς, το
Υπουργείο Οικονομικών έχετε θέσει, δηλαδή η ανάπτυξη, η δικαιοσύνη, η κοινή λογική, εξυπηρετούνται ακριβώς από αυτήν τη
διάταξη.
Προσοχή τώρα. Γνωρίζει η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας το θέμα; Στις 23 Φεβρουαρίου του 2010 στέλνω επιστολή
και στον κ. Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά ακολουθεί η σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πλασκοβίτη,
εμού και της συναδέλφου μου, κ. Τσουρή. Ενημερώνουμε αναλυτικά. Αμέσως μετά, τον Μάιο του 2010 καταθέτω ερώτηση.
Το 2011, στο φορολογικό νομοσχέδιο και αφού ενημερώνω με
νέα επιστολή μου τον κ. Παπακωνσταντίνου, την οποία επίσης θα
καταθέσω, συντάσσουμε τροπολογία που υπογράφουν πάλι έξι
κόμματα, πενήντα τέσσερις Βουλευτές και παράλληλα συζητείται
το θέμα στη Βουλή. Ο κ. Κουσελάς αναγνωρίζει δημοσίως το ζήτημα, λέει όμως ακριβώς αυτό το επιχείρημα, «δεν μπορώ να αλλοιώσω τη φορολογική ιδέα, αντιμετώπισητου ζητήματος». Για
μένα είναι ακατανόητο.
Τροποποιώ, κάνω νομοτεχνική βελτίωση. Του τη δίνω εκείνη
τη στιγμή, ερχόμενος λίγο πιο κοντά στο πνεύμα της υπηρεσίας
και δεν γίνεται αποδεκτή. Έρχεται ο κ. Κουσελάς στη Χίο τον
Μάιο του 2011 και δεσμεύεται εκ νέου προφορικά να δώσει λύση.
Πουθενά αυτό! Στις 7 Ιουλίου συναντήθηκα με τον κ. Οικονόμου
στο γραφείο του. Του τα εξήγησα. Και εκεί πάλι υπήρχε κατανόηση.
Οδηγήθηκα στη σύνταξη αυτής της τροπολογίας, την οποία
συνυπέγραψαν όπως προείπα ογδόντα εννέα συνάδελφοι από
όλα τα κόμματα και ζητώ το αυτονόητο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Κατ’ αρχάς να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό το
θέμα. Απέδειξα με έγγραφα ότι πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση. Το επιχείρημα της υπηρεσίας δεν το δέχομαι, όπως ο κ.
Βενιζέλος δεν δέχθηκε το επιχείρημα της υπηρεσίας προκειμένου να κάνει μια ρύθμιση, την οποία συζητήσαμε πολύ σήμερα
σε αυτήν την Αίθουσα σχετικά με τις τράπεζες. Να μη δεχθεί και
αυτό το επιχείρημα της υπηρεσίας, το οποίο είναι απαράδεκτο.
Επίσης, δεν δέχομαι ότι η υπηρεσία θέλει σκέψη για το εάν θα
προωθήσει, το θέμα προς επίλυση στο επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Είχε το χρόνο. Έχω καταθέσει όλα τα έγγραφα εδώ
και δεκαοκτώ μήνες, έχει ενημερωθεί ο Υπουργός, η υπηρεσία,
οι γενικοί γραμματείς, η Βουλή, οι πάντες.
Επίσης, δεν δέχομαι να απορριφθεί αυτή η πρότασή μου για
μικροκομματικούς λόγους. Αρχίζω και υποπτεύομαι και αυτό.
Χρειάζεται να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Για εμένα, κύριε
Υπουργέ, είναι ένα ελάχιστο καθήκον απέναντι στην ιστορία και
τη φυσιογνωμία αυτού του τόπου.
Κλείνω επαναλαμβάνοντας τις τέσσερις αρχές, που έθεσε ο
ίδιος ο κ. Βενιζέλος, να είναι αναπτυξιακό -και είναι γιατί διατηρούμε την φυσιογνωμία, η οποία ελκύει τον τουρισμό- να είναι
δίκαιο, και είναι, να συμφιλιώνει τη φορολογική νομοθεσία με την
κοινή λογική και βέβαια, κύριε Υπουργέ, να έχει ευρεία κοινωνική
και πολιτική αποδοχή. Έχει σαφώς κοινωνική και ευρύτερη πολιτική. Το 1/3 των συναδέλφων αποδέχθηκε αυτό το αίτημα.
Παρακαλώ, λοιπόν, ή εσείς ή ο Υπουργός όταν θα έρθει να
δώσει μια σαφή απάντηση σε αυτό που νομίζω ότι είναι το απαύγασμα αυτών των τεσσάρων αρχών που θέσατε εσείς.
Ευχαριστώ.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειρoκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης Αμοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
για το δικαίωμα να μιλήσουμε, αλλά είναι λίγο αργά. Έφθασε 6μμ
η ώρα. Εκτιμώ ότι αυτό έχει γίνει κι άλλες φορές. Αυτό που έγινε
σήμερα, να αρχίζουν να μιλούν οι Βουλευτές γύρω στις 4 με 5
το απόγευμα από το πρωί, νομίζω ότι δεν προβλέπεται από κανέναν κανονισμό, κανενός κοινοβουλίου. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι μπορεί να θεωρούν ότι είναι προσωπικό το γήπεδο και
να υπάρχουν αψιμαχίες και πολλές φορές κοκορομαχίες μεταξύ
τους και έτσι έχει πάει 6 το απόγευμα. Ήδη η Βουλή θα έπρεπε
να ήταν στις διακοπές. Εκτιμώ ότι δεν είναι εικόνα θεσμικά κατάλληλη, τουλάχιστον για εμάς που υπηρετούμε αυτόν το θεσμό
συνειδητά, γι’ αυτό είμαστε και τέτοια ώρα εδώ.
Αγαπητέ Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που διευκρινίσατε ότι για 5.000 ευρώ δεν πάει κάποιος
φυλακή. Ξεκαθαρίσαμε ότι από τις εννιακόσιες χιλιάδες περιπτώσεις, οι δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιες είναι αυτές που αφορούν
και οφείλουν πάνω 150.000 και αφορούν τα 36 δισεκατομμύρια.
Φαντάζομαι ότι αυτό δεν χρειάζεται διευκρίνιση. Την ευαισθησία
την ξέρουμε αλλά τυπικά θα έπρεπε να γίνει κι έγινε.
Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ότι απ’ ό,τι
φαίνεται δρομολογείται λύση στο θέμα της απεργίας των ταξί
στη χώρα. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα σήμερα. Ελπίζουμε όλοι ότι αύριο το πρωί θα επικρατήσει αυτή η κατεύθυνση και θα επανέλθει η κοινωνική ηρεμία στη χώρα και η
επαγγελματική ηρεμία στο χώρο των ταξί. Πιστεύω ότι θα βρεθεί
η καλύτερη δυνατή λύση μέσα από τη νομοθετική ρύθμιση που
θα έρθει στη Βουλή. Εδώ είμαστε για να δώσουμε την καλύτερη
δυνατή λύση.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο στο κεφάλαιο Α και στην παράγραφο 2, θα σας καταθέτω μία πρόταση από ένα γονέα ο οποίος
έχει διοριστεί στο δημόσιο μεταξύ του 1983-85. Αυτός που έχει
διοριστεί την 1-1-86 ή 2-1-86 δικαιούται στο τέλος του 2010 με
εικοσιπέντε χρόνια προϋπηρεσίας να μπορεί να αγοράσει τέσσερα χρόνια για το 2011 ή πέντε χρόνια για το 2012 πλασματικής
υπηρεσίας, λόγω σπουδών κι άλλα πέντε χρόνια σαν γονέας ανήλικου τέκνου, πράγμα που δεν έχει το δικαίωμα αυτός που είναι
από το 1983 μέχρι το τέλος του 1985, παρ’ ότι συμπληρώνει τα
ίδια χρόνια κι έχει τα ίδια κριτήρια.
Παλιότερα είχατε πει ότι θα διορθωθεί. Δεν έχει διορθωθεί.
Καταθέτω, λοιπόν σήμερα την πρόταση του γονέα, όπως μου την
έχει καταγράψει. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά να την δείτε.
Νομίζω ότι είναι δίκαιο να δώσετε λύση και δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν περισσότερα χρόνια.
Αυτοί βέβαια θα πάνε σε σύνταξη με τριάντα πέντε χρόνια και
εξήντα πέντε χρονών, όταν αυτοί που είναι μετά από δύο χρόνια
διορισμένοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα, με σπουδές και με
ανήλικο τέκνο, θα βγουν πέντε χρόνια νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι
άδικο. Πρέπει να το δείτε. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Σας καταθέτω επίσης στα Πρακτικά ένα αίτημα, όπως έχει καταγραφεί από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που αφορά τον
ειδικό λογαριασμό αλληλοβοήθειας. Αυτή η εισφορά γίνεται από
1η Ιουνίου κάθε έτους μέχρι το επόμενο έτος, Ιούνιο μήνα.
Έχουν δικαίωμα σε αυτό το εφάπαξ όσοι έχουν ολοκληρώσει τον
κύκλο στις 31-12-2010 και αυτοί που είναι 31-5-2011 που έχουν
πληρώσει τις ίδιες εισφορές, δεν δικαιούνται. Σας το καταθέτω
κι αυτό. Είναι οι δύο τροπολογίες. Να το δείτε για να αποκατασταθεί κι αυτή η αδικία.
Στο τρίτο κεφάλαιο, είχα αναφέρει στην πρωτομιλία μου ότι
προβλέπονται στις εκτάσεις όπου θα γίνουν τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, οι δρόμοι, τα τεχνικά έργα και τα ρέματα να
συμπεριλαμβάνονται σαν ενιαία έκταση. Είχαμε πει αυτό να μην
προσμετράται στο ελάχιστο εμβαδόν. Αυτό το βάλατε σαν τροπολογία, δεν βάλατε όμως το συντελεστή, εάν ο συντελεστής δόμησης θα πιάνεται και επ’ αυτής της έκτασης. Δηλαδή, έχουμε
ένα δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι και δημοτικός ή δημόσιος
και ένα ρέμα, το οποίο πιθανόν δεν προσμετράται στο ελάχιστο
εμβαδόν, αλλά στο συνολικό εμβαδόν που είναι να προσμετράται
και να μπαίνει συντελεστής επάνω σε ένα δημόσιο χώρο. Θα πρέπει, λοιπόν, να το δείτε. Παράλληλα σας ξαναλέω ότι γι’ αυτό το
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ρέμα πρέπει να μπουν διαστάσεις. Ένα ρέμα που έχει πενήντα
και εξήντα μέτρα άνοιγμα και πλάτος δεν μπορεί να ενοποιήσει
δύο εκτάσεις ένθεν και κείθεν, αφού δεν έχουν το ίδιο πλάτος.
Οι εκτάσεις θα έχουν μικρότερο πλάτος από το ρέμα. Πρέπει να
βάλετε όρους και για το ρέμα αλλιώς δημιουργείτε σε κάποιους
τη δυνατότητα να αγοράσουν δύο κτήματα με ένα ρέμα στη μέση
και να γίνουν πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να
το δείτε σε βάρος του δημοσίου και σε βάρος των υπολοίπων
που δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τέτοιες
εκτάσεις ή να τις έχουν υπό την κατοχή τους.
Στην τροπολογία που κατατέθηκε και αφορά τον αιγιαλό, στην
Πιερία, αγαπητοί Υπουργοί, σε τμήματα εκτάσεων που βάλουν
στο κομμάτι αυτό που είναι και καθαρά αμιγώς τουριστικό, από
τον Πλαταμώνα μέχρι τη Λεπτοκαρυά, υπάρχει ο παλιός αιγιαλός
και ο νέος αιγιαλός. Το κομμάτι αυτό το ενδιάμεσο, που κυμαίνεται από ένα μέτρο μέχρι δέκα μέτρα -υπάρχει και το όριο της
παραλίας σε κάποια σημεία- υπάρχουν κατοικίες που είναι χτισμένες από παλιά. Γιατί δεν το δίνετε με ένα τίμημα που εκτιμάτε
στην περιοχή ότι θα πρέπει να έχει αυτή η λωρίδα, ώστε οι άνθρωποι και να νομιμοποιήσουν τώρα τα σπίτια τους, αλλά και το
δημόσιο να έχει έσοδα; Κάθεται αυτή η έκθεση εκεί. Δεν μπαίνει
ούτε ενοίκιο, ούτε προσμετράται πουθενά, παρά μένει στον
αέρα.
Υπάρχει ο χάρτης -θα σας τον καταθέσω- με όλη την περιοχή,
τα δύο-τρία χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω να είναι. Δείτε λίγο
την τοπική κτηματική υπηρεσία, να δούμε εμείς με την κτηματική
υπηρεσία εδώ κεντρικά, ούτως ώστε να βάλουμε ένα τίμημα, να
το αγοράσουν οι άνθρωποι, για να νομιμοποιήσουν και σπίτια
που είναι μέσα. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
Όσον αφορά τις τράπεζες, που έγινε εδώ η συζήτηση σήμερα.
Στη συζήτηση -και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί
πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης μας οδηγούν ίσως σε
λάθος κατεύθυνση- καλό είναι να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά
μας ανοιχτά σε μια δύσκολη εποχή για το ποιος εκμεταλλεύεται,
τι εκμεταλλεύεται και με τι στόχο και ποια σκοπιμότητα μπορεί
να κάνει αναφορά σε ένα θέμα.
Για τις τράπεζες, αγαπητέ Υπουργέ, θα σας πω ότι υπάρχουν
επιχειρήσεις που εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ. Και ενώ πλήρωσαν «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» -παρ’ ότι δεν προβλέπεται, γιατί ένας που παίρνει έγκριση
από το ΕΣΠΑ σημαίνει ότι η τράπεζα ήδη του έχει δώσει το ok,
παρ’ ότι είναι στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»- ενώ πλήρωσαν το τίμημα και σβήστηκε ήδη η οφειλή, δηλαδή το Τ και έχουν Ε, η τράπεζα λέει ότι
«δεν έχω χρήματα να σου δώσω». Είναι από τα κεντρικά της Αθήνας. Ενώ έχει έγκριση για 196.000 ευρώ, δεν του εκταμιεύει ούτε
1 ευρώ. Και σήμερα συζητάμε για ΕΣΠΑ, για τράπεζες, τις στηρίζουμε, δίνουμε ενισχύσεις, εγγυήσεις. Όλα αυτά σε μία καθαρή
περίπτωση, που ιδιωτική τράπεζα την οποία σήμερα ενισχύουμε
κεφαλαιακά, έχει πάρει και πιστοποίηση αξιολόγησης θετικής
από τα stress tests. Τι γίνεται με αυτό; Γίνεται κάτι ή συζητάμε
για να συζητάμε και ωραιοποιούμε τα πράγματα με τις τράπεζες
και οι ίδιες οι τράπεζες συμπεριφέρονται στους επιχειρηματίες
και στους πολίτες με αυτόν τον τρόπο;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν πρέπει κάθε φαινόμενο τέτοιο να το καταγγέλλουμε σε
εσάς, να υπάρχει μία υπηρεσία που να παίρνει τηλέφωνο στις
τράπεζες, να το ξέρει και η Βουλή, για να σταματήσει την ενίσχυση αυτής της τράπεζας; Ή κάποιοι από τις ενισχύσεις που
παίρνουν οι τράπεζες, από τα 30 δισεκατομμύρια που θα πάρουν
-10 και άλλα 20- θα κατευθυνθούν για τη στήριξη και ανανέωση
κάποιων δανείων, μόνο λίγων και σήμερα σας δημιουργούν και
προβλήματα με τα δημοσιεύματα; Για δείτε το λίγο. Θα σας καταθέσω και τη συγκεκριμένη περίπτωση, για να μην κάνω αναφορά από το Βήμα της Βουλής.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αμοιρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τις απολύσεις, ξαναείπα ότι δεν ξέρω τι είναι
αυτή η εργασιακή εφεδρεία που είναι για ένα χρόνο ή για τρία ή
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για δύο. Σήμερα δεν υπάρχουν κριτήρια στο ΑΣΕΠ ενιαία σε όλα
τα επίπεδα των υπαλλήλων, δηλαδή ΔΕ, ΥΕ, ΠΕ, ΤΕ. Άρα δεν
έχουμε ενιαία κριτήρια. Πού πάμε; Θέλουμε ένα ή δύο χρόνια εργασιακής εφεδρείας για να προλάβουμε να κάνουμε κριτήρια; Ο
νόμος του κ. Παυλόπουλου, ο 176/2004, προέβλεπε ότι μονιμοποιήθηκαν μέσα από κοινωνικές δομές άτομα με ειδικές ανάγκες,
αυτά που είναι να βγουν πέντε χρόνια πριν από τη σύνταξη και
κάποιες ειδικές κατηγορίες. Ερχόμαστε σήμερα και τους λέμε:
Κοιτάξτε, καλά σας πήραμε πριν πέντε-έξι χρόνια. Τώρα μπορεί
να απολυθείτε. Και, βέβαια, δεν υπάρχει κανένας φάκελος αξιολόγησης για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σε καμμία επιχείρηση
δημοτική ή του δημοσίου, που έχουν προσληφθεί, δεν υπάρχει
φάκελος αξιολόγησης. Πότε θα γίνουν αυτοί οι φάκελοι αξιολόγησης όλων αυτών των ανθρώπων, που ήταν περίπου τριάντα
πέντε χιλιάδες; Πώς θα αξιολογηθούν αυτοί; Πότε θα αξιολογηθούν και με ποια κριτήρια;
Και θα πρέπει, για να είμαστε πολύ σοβαροί και συνεπείς απέναντι στους πολίτες, να κάνουμε έναν εξορθολογισμό των υπαλλήλων πού βρίσκονται χωροταξικά, ανά υπηρεσία και να δούμε
αν απαιτείται να απολυθούν ή χρειάζονται κάποιες υπηρεσίες κι
άλλο προσωπικό. Παρατηρώ ότι οι δήμοι συνεχώς ζητούν ανανέωση συμβάσεων. Ο Δήμος της Αθήνας θέλει δύο χιλιάδες
άτομα. Ανανέωση συμβάσεων. Αυτοί δεν είναι απαραίτητοι; Οκτώ
μήνες προσλαμβάνονται και τέσσερις μήνες μένουν στην ανεργία. Γιατί δεν τους πάμε σε μία υπηρεσία η οποία θα είναι κοντά
στον τόπο εργασίας τους και θα είναι και αποτελεσματικοί για
την ίδια την υπηρεσία και δεν θα δημιουργεί και κοινωνικό πρόβλημα.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το στοίχημα είναι μπροστά, η
ελπίδα ήδη διαφαίνεται, η μεγάλη ιστορική επιτυχία της χώρας,
του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης να εξασφαλίσει για
δέκα χρόνια τη θωράκιση της οικονομίας της χώρας, όταν βλέπετε σήμερα μεγάλες οικονομίες της Ιταλίας, της Ισπανίας ότι
κλυδωνίζονται και κινείται όλη η Ευρώπη, άρα το πρόβλημα δεν
ήταν της χώρας μας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για το χρόνο.
Μπροστά μας έχουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για να
άρουμε κάποιες αδικίες. Μπροστά μας έχουμε την ταχύτατη
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μπροστά μας έχουμε το
ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη ρευστότητα
των τραπεζών, με κύριο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας
και να φτιάξουμε μία χώρα, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίση
πρόσβαση, ίσα δικαιώματα στην εργασία, αλλά και στην ασφάλιση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης, έχει
το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι είναι λυπηρό και συνάμα προσβλητικό να μιλούν οι Βουλευτές έξι και επτά ώρες μετά την έναρξη
της συνεδρίασης. Συμπληρώνω είκοσι επτά ώρες από την ώρα
που εγγράφηκα ως ομιλητής, είμαστε ήδη επτά ώρες από την
έναρξη της συνεδρίασης και αν και δέκατος πέμπτος στη σειρά
μιλώ μόλις στις 6.05’μμ. Θέλω να ευχαριστήσω τους παριστάμενους Υπουργούς και τους συνεργάτες τους για την πραγματικά
ιώβεια υπομονή τους, παρά το γεγονός ότι είναι εμφανώς σωματικά και ψυχολογικά καταβεβλημένοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Ψυχολογικά γιατί;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Να μας
ευχαριστήσετε που δεν πήραμε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πήρα το λόγο, για να
τοποθετηθώ πάνω σε δύο άξονες του νομοσχεδίου.
Ο πρώτος άξονας, αφορά τα τυχερά παίγνια. Επειδή άκουσα
τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να ξιφουλκεί εναντίον της,
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όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, σκανδαλώδους εκχώρησης των
τυχερών παιγνίων στον ΟΠΑΠ με μορφή μονοπωλίου, θέλω να
του θυμίσω κάτι που γνωρίζει, αλλά επιμελώς αποκρύπτει, ότι
δεν υπάρχει «πράσινη βίβλος» για τα τυχερά παίγνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δημιουργείται και βεβαίως δεν υπάρχει
και συγκεκριμένη κοινοτική εναρμόνιση και νομοθεσία, που να
λέει ότι τα τυχερά παίγνια δίνονται είτε υπό μορφή ανταγωνισμού
είτε με κάποιον άλλο συγκεκριμένο τρόπο.
Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της
δυνατότητας των κρατών να δίνουν υπό μορφή μονοπωλίου τον
τομέα των τυχερών παιγνίων. Θα αναφέρω απλώς δύο από
αυτές. Στις 8-9-2010 δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων σε δημόσιο οργανισμό, του οποίου η διαχείριση υπόκειται στην άμεση εποπτεία του κράτους ή σε ιδιωτική
επιχείρηση, επί δραστηριοτήτων της οποίας οι δημόσιες αρχές
είναι σε θέση να ασκήσουν συστηματικό έλεγχο.
Επίσης, υπάρχει η απόφαση που δικαιώνει την πορτογαλική
κυβέρνηση για την εκχώρηση μονοπωλίου στην εταιρεία «SANTA
CASA» με το ίδιο σκεπτικό που λέει ότι η κυβέρνηση αναμιγνύεται στο διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, άρα
ασκεί εποπτικό έλεγχο και άρα δικαίως δίνει υπό μορφή μονοπωλίου τα τυχερά παίγνια σε μία εταιρεία. Υπάρχουν δεκάδες
άλλες αποφάσεις που συνηγορούν υπέρ της ίδιας κατεύθυνσης.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είμαι δίκαιος,
υπάρχουν και αποφάσεις που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όμως, η πλειοψηφία συνηγορεί ότι το κράτος-μέλος, η χώρα
μας, μπορεί να δίνει υπό μορφή μονοπωλίου τον τομέα των τυχερών παιγνίων σε έναν κρατικό οργανισμό ή έναν οργανισμό ο
οποίος είναι υπό τον κρατικό έλεγχο.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες μικρές παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για τα τυχερά παίγνια. Είπα και στην επιτροπή, αλλά και
χθες ότι θεωρώ πως οι αρμοδιότητες της επιτροπής εποπτείας
και ελέγχου είναι υπερβολικά αυξημένες. Είδα κάποιες σωστές
διορθώσεις. Σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να ελέγχονται από τον
αρμόδιο Υπουργό.
Νομίζω ότι στο άρθρο 28 στην παράγραφο 3, πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη που δίνει δυνατότητα στην επιτροπή να δίνει
σε ιδιωτικές εταιρείες τον έλεγχο της νομοθεσίας για την αγορά
παιγνίων. Από τη στιγμή που δίνεται όλος αυτός ο τομέας στον
ΟΠΑΠ, νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικές εταιρείες να ασκούν
αυτήν την εποπτεία. Μπορούν να το κάνουν δημόσιοι φορείς,
όπως πολύ σωστά προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.
Στο άρθρο 83, επιμένω ότι η ατομική κάρτα παίκτη θα πρέπει
να δίνεται μόνο από την επιτροπή εποπτείας και ελέγχου και όχι
από τους κατόχους των αδειών. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος του υπεύθυνου στοιχηματισμού η ατομική κάρτα παίκτη και
γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται από μία δημόσια αρχή.
Στο άρθρο 32, νομίζω ότι στην παράγραφο που λέτε ότι το κόστος συμμετοχής αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, θα
πρέπει να προστεθεί η φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού».
Επίσης, στο άρθρο 41, νομίζω ότι θα πρέπει στις προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων, που πάλι είναι αρμοδιότητα της
ΕΕΕΠ και προτείνω και εκεί να προστεθεί η φράση «με σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού», να υπάρχει ένας σαφής καθορισμός και
στα τριάντα πέντε χιλιάδες μηχανήματα να υπάρχει μία αναλογία
μεταξύ των VLTS, τα οποία είναι τα πλέον εθιστικά και καταστροφικά, και των μηχανημάτων AWP περιορισμένου κέρδους, για τα
οποία νομίζω ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα κομμάτι από τα
τριάντα πέντε χιλιάδες μηχανήματα να είναι σε αυτήν την κατηγορία.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ επίσης στην παράγραφο 10 του άρθρου 24, την οποία θέλω εξ αρχής να πω ότι
δεν θα ψηφίσω, που αναφέρεται στην κατάργηση μιας προηγούμενης νομοθετικής διάταξης και αφορά τις υπηρεσίες υγείας. Πιστεύω ότι πίσω από τις δεκατρείς αυτές λέξεις της παραγράφου
10 του άρθρου 24, καραδοκούν μεγάλα συμφέροντα στο χώρο
της υγείας, τα οποία περιμένουν αυτήν τη διάταξη. Βεβαίως,
συμφωνώ και υποστηρίζω την άποψη του Υπουργού Οικονομικών
ότι δεν είναι θέμα δικής του αρμοδιότητας και είναι θέμα του
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Υπουργού Υγείας και θέλω να θυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι ο ν.3919 που μιλούσε για απελευθέρωση των επαγγελμάτων έδινε τη δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό για κάθε
επάγγελμα μέσα σε τέσσερις μήνες να εκδώσει προεδρικό διάταγμα, όπου θα ρυθμίζει τη συγκεκριμένη αγορά αρμοδιότητάς
του.
Θέλω να θυμίσω ότι στη συζήτηση τότε του νομοσχεδίου, ο
ίδιος ο Υπουργός Υγείας είχε δεσμευθεί και στη Βουλή και στις
συνεντεύξεις του ότι ο αυτός ο νόμος δεν αφορά τα διαγνωστικά
κέντρα, δεν αφορά το 51% μετοχικής σύνθεσης στο χώρο της
υγείας και το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βεβαίως ο ίδιος Υπουργός αυτήν του τη δέσμευση την υλοποίησε, όταν στα τέλη Ιουνίου στο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις του ν.3984 στην παράγραφο 21 του άρθρου 66,
προέβλεψε μια τρίμηνη παράταση για τη δυνατότητα έκδοσης
προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα ρυθμίζει την αγορά υπηρεσιών υγείας. Πολύ ορθώς κατά την άποψή μου.
Ενώ, λοιπόν, υπήρχε αυτή η παράταση, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για το
οποίο, επαναλαμβάνω, ότι περιμένουν πολλά μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας,
βλέπουμε ότι αιφνιδίως αυτό αλλάζει, άρα, οι ίδιοι Βουλευτές
που πριν από ένα μήνα ψήφισαν τη συγκεκριμένη διάταξη, σήμερα καλούνται να την καταργήσουν.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξης
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στο ν.3844 που ψηφίσαμε το Μάιο του 2010 και αφορά τη μεταφορά της υπηρεσίας
της οδηγίας 123/2006 για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,
στο άρθρο 4, οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται είτε ιδιωτικά
είτε δημόσια, εξαιρούνται σαφώς, όπως εξαιρούνται οι υπηρεσίες συμβολαιογράφων που εξαιρέθηκαν με το ν.3919, οι υπηρεσίες ταξί που ο αρμόδιος Υπουργός κ. Ραγκούσης είπε ότι θα
φέρει ειδική νομοθετική ρύθμιση και όπως βεβαίως εξαιρούνται
και οι υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που ορθά σε αυτό το νομοσχέδιο ρυθμίζονται με όρους δυνατότητας παραχώρησης μονοπωλίου.
Ενώ, λοιπόν, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να εξαιρέσει τις υπηρεσίες
υγείας και ενώ υπάρχει η ρητή πολιτική δήλωση του Υπουργού
ότι θα εκδώσει προεδρικό διάταγμα ή θα φέρει ρύθμιση που θα
ρυθμίζει αυτές τις υπηρεσίες, βλέπουμε ότι αυτό δεν υλοποιείται.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, είναι παρήγορο και ευχάριστο, το εξής: Ενημερώθηκα ότι χθες σε συνάντησή του ο κύριος Υπουργός με τους αρμόδιους ιατρικούς φορείς είπε ότι βρίσκεται σε μια συζήτηση,
ότι το θέμα βαίνει προς μία επίλυση, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει
να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να δεσμευθεί ότι με νομοθετική ρύθμιση ή με άλλη υπουργική απόφαση, την οποία θα εκδώσει, θα ξεδιαλύνει το τοπίο στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών υγείας. Θεωρώ ότι είναι πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης η ρύθμιση της αγοράς υπηρεσιών υγείας, όπως είναι
γενικά η ρύθμιση της αγοράς. Δυστυχώς, ο ν. 3919 άφησε πάρα
πολλά κενά και ερωτηματικά, τα οποία προκύπτουν και ανακύπτουν μέρα με τη μέρα. Είδαμε πρόσφατα το θέμα των ταξί που
μετά τον ατυχή χειρισμό, θεωρώ ότι η δέσμευση του Υπουργού,
του κ. Ραγκούση που θα φέρει νομοθετική ρύθμιση, δίνει πραγματικά μια αχτίδα αισιοδοξίας ότι θα υπάρχει πολιτική επίλυση
του ζητήματος. Νομίζω ότι και στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει
να υπάρχει μία ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, η οποία να μην
αφήνει κανένα κενό, να μην αφήνει κανένα περιθώριο, να μην
αφήνει καμμία δικαιοδοσία ούτε να μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη σε αναρμόδια όργανα να ρυθμίζουν αυτήν την αγορά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει σύντομα μέσα στις
επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας, να υπάρχει και
μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, υπό μορφή νομοθετικής ρύθμισης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάνω στο πλαίσιο του ν.3844, που επαναλαμβάνω ότι εξαιρεί
σαφώς τις υπηρεσίες υγείας από την ελεύθερη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, τελειώσατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω και εγώ αυτά που είπαν οι
τελευταίοι ομιλητές, ότι μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν
πατρίκιοι και πληβείοι. Εάν είσαι Αρχηγός κόμματος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, χρηματίσας Πρόεδρος της Βουλής, μπορείς να μιλάς όσες φορές θέλεις, όποτε θέλεις, όσο θέλεις, να
αντιδικείς με τους άλλους, να πετάς κάποια σπόντα που θίγεται
κάποιος προσωπικώς και να αρχίσει η αντιδικία και αυτό να κρατάει μέχρι τις 18.00’, για να φτάσουμε μέσα σε μια συνεδρίαση
δέκα ωρών και περισσοτέρων να έχουν μιλήσει μόνο δεκαπέντε
Βουλευτές.
Κύριοι Υπουργοί, αυτό το νομοσχέδιο είναι το τέταρτο μέσα
σε ένα μήνα, αυτού του επιπέδου, δηλαδή οκτακοσίων και πλέον
σελίδων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον να μπορέσει κάποιος να τα μελετήσει αυτά και να τα αφομοιώσει. Και δεν είναι
μόνο αυτό. Αν πάτε να πάρετε τα υλικά βλέπετε ότι υπάρχει η έκθεση που λέει «Άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3» και μιλάει εδώ για
τη σύνταξη διαζευγμένων και έχετε την αιτιολογική έκθεση που
λέει ότι τα άρθρα 1-3 αναφέρονται στα τουριστικά καταλύματα
κ.λπ.. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλά άλλα άρθρα. Όταν, λοιπόν,
υπάρχει αυτό το κομφούζιο, πώς μπορεί κανένας να βάλει μια
τάξη; Έλεος! Επιτέλους ποιος θα μελετήσει αυτούς εδώ τους
ολόκληρους τόμους; Ποιοι νομικοί, ποιοι δικαστές, ποιοι απλοί
πολίτες, ποιοι πολιτικοί θα μπορέσουν να βρουν άκρη εδώ μέσα,
σε όλα αυτά τα νομοσχέδια που κατά συρροή, αυτούς τους
ογκώδεις τόμους που φέρνετε όλο αυτό τον καιρό στη Βουλή;
Έτσι έχει καταργηθεί ουσιαστικά η δημοκρατία και αν θέλετε και
ο κοινός νους. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος σε αυτά τα
πράγματα.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο ανέφερε και ο κ.
Κατρίνης. Ήρθαν οι ιατρικοί σύλλογοι διαμαρτυρόμενοι –και δικαιολογημένα- γιατί οι ιατρικές επιχειρήσεις που έως τώρα είχαν
κάποιους περιορισμούς, τώρα γίνονται ξέφραγο αμπέλι. Όσο
θέλει κανένας μπορεί να ασχοληθεί με την υγεία, δηλαδή αυτή
την εμπορευματοποίηση πέρα για πέρα της υγείας, η οποία καταλήγει να είναι μπακαλική ιατρική. Θα μου πείτε και αν έχουν το
προβάδισμα οι γιατροί, αυτομάτως όλα πάνε κατ’ ευχήν; Όχι δεν
θα πω κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά όμως οι άσχετοι άνθρωποι που
σαν μόνο σκοπό έχουν να βάλουν λεφτά για να κερδίσουν στο
χώρο της υγείας, μας οδηγούν σε μια απαράδεκτη κατάσταση.
Κύριε Υπουργέ, έψαχνα να βρω πού είναι αυτή η διάταξη που
αναφέρεται στο 51/49. Δεν μπορούσα να το βρω μέχρι που μου
είπαν «άρθρο 24 παράγραφος 10». Τι λέει η παράγραφος 10; Ότι
«η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 καταργείται
από τότε που ίσχυσε». Δηλαδή και αναδρομικώς καταργείται.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, ήταν μια προσπάθεια του κ. Αβραμόπουλου το 2008 να καταργηθεί το 51/49. Δεν πέρασε γιατί έγινε γενικός ξεσηκωμός και ήρθε δύο ημέρες πριν από τις εκλογές ο κ.
Αβραμόπουλος και πέρασε αυτή τη διάταξη. Ήρθε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, την ακύρωσε και έρχεστε εσείς τώρα και ακυρώνετε ξανά την ακύρωση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν είναι
σωστά πράγματα αυτά. Πρώτα-πρώτα αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι του Υπουργείου Υγείας.
Θα έπρεπε να έχει λόγο, γιατί δηλαδή γίνεται με αυτόν τον
τρόπο. Ο καθένας καταλαβαίνει. Γιατί υπάρχουν διαπλοκές και
συναλλαγές, κύριε Υπουργέ, σας το λέω ξεκάθαρα.
Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα προς όλες τις κατευθύνσεις
και υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, αλλά και άλλοι Έλληνες ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν να προσποριστούν
από το χώρο της υγείας όλο αυτόν τον πακτωλό χρημάτων, τον
οποίο έχουν καταφέρει να απομυζούν.
Υπάρχουν τώρα και κάποια άλλα πράγματα. Μιας και εδώ είμαστε σε πολλά εκτός θέματος, θα ήθελα να πω για το ΙΓΜΕ,
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κύριε Υπουργέ. Αυτήν τη στιγμή που έχουμε τα πετρέλαια, που
έχουμε τους υδρογονάνθρακες, που έχουμε όλα τα σχετικά και
που θα πρέπει να ψάξουμε και εμείς και να έχουμε κάποιες επιστημονικές δυνατότητες, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καταργείται. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί; Θα
έπρεπε τουλάχιστον να ενισχυθεί και να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες με πολλές γνώσεις, πολύτιμη
εμπειρία που θα μας ήταν πολύτιμοι, επίσης. Γιατί να καταργήσουμε το ΙΓΜΕ; Δεν το καταλαβαίνω.
Τώρα, για τα τουριστικά καταλύματα. Είναι γεγονός ότι τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, αν και βλέπουμε
τι υφίσταται ο τουρισμός με όλα αυτά που γίνονται, με τους οδηγούς των ταξί το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο αυτά και άλλα
πολλά. Δυστυχώς, δεν έχουμε φροντίσει τον τουρισμό να τον
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επίσης, με τα τουριστικά καταλύματα και όχι μόνον έχουμε
φτάσει στην άλλη άκρη, να χτίζει ο καθένας όπου θέλει, στα
ωραιότερα μέρη, να καταστρέφονται απαράμιλλου φυσικού κάλους ακτές, λόφοι και άλλες περιοχές, για να μπορέσουν έτσι να
γίνουν οι τουριστικές επενδύσεις. Αλλά αυτά τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούσαν να γίνουν και λίγο παραπέρα και χωρίς
να καταστραφούν όλες αυτές οι εξαιρετικές περιοχές, οι οποίες
είναι, αν θέλετε, ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε μαζί με την ιστορία,
τον πολιτισμό, τον ήλιο και τον αέρα της Ελλάδας για να προσελκύσουμε τους τουρίστες. Αυτό, λοιπόν, το πράγμα, δυστυχώς, δεν το υπολογίζουμε.
Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα θέματα σε αυτό το νομοσχέδιο,
αλλά ο χρόνος είναι πολύ λίγος, όπως για τη συνταξιοδοτική νομοθεσία, που γίνονται διάφορες ρυθμίσεις.
Ερχόμαστε σε αυτά τα παίγνια και στα παιγνιομηχανήματα.
Αυτό μου θύμισε ότι «τα παιδία παίζει», κύριε Υπουργέ, εδώ και
μάλιστα εν ου παικτοίς. Τι πάμε να κάνουμε δηλαδή; Από τη μια
άκρη μέχρι την άλλη να κάνουμε την Ελλάδα ένα καζίνο; Να
εγκαταστήσουμε φρουτάκια και οτιδήποτε; Δεν ξέρω αν θα εγκατασταθούν και εδώ στον προαύλιο χώρο της Βουλής τέτοια μηχανήματα. Στα σχολεία οπωσδήποτε, αν δεν εγκατασταθούν
μέσα, απ’ έξω όλες οι γωνιές θα είναι γεμάτες. Γιατί χρειάζονται
όλα αυτά; Γιατί θέλουμε να δώσουμε όλη τη βάση και της οικονομικής –υποτίθεται- ανάπτυξης στο τζόγο και στα τυχερά παιχνίδια;
Αντί να τα περιορίσουμε όλα αυτά, αντί να συνετίσουμε, αν θέλετε, τους πολίτες και τη νεολαία, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι
αυτή η λύση των προβλημάτων μας, ότι δεν μπορεί έτσι να ευσταθεί η οικονομία, απεναντίας στρεφόμαστε προς το εύκολο
κέρδος, προς τις ευκαιριακές καταστάσεις, οι οποίες ποτέ δεν
ωφελούν μακροπρόθεσμα, έστω και αν κάποιοι προσωρινά ωφεληθούν γιατί είναι «τυχεροί».
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ελέχθησαν πολλά και για τις τράπεζες και αυτήν την τροπολογία, η οποία ήρθε, με τον τρόπο που ήρθε, και την οποία εμείς
θεωρούμε απαράδεκτη και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυρθεί. Για όλα αυτά που είπα εγώ, όπως και ανέφερε ο συνάδελφος
και σύντροφός μας Νίκος Τσούκαλης, όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό το καταψηφίζουμε και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε, κύριε
συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος
Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση απεκάλυψε πολλά πράγματα σήμερα και για
τα άρθρα, αλλά και για την πολιτική σκηνή και για τον τρόπο με
τον οποίο η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και το ρόλο της και την
κατεύθυνση, στην οποία πρέπει να πάει.
Δεν έχει σημασία αν ο κ. Βενιζέλος δεν είναι μέσα στην Αίθουσα. Προφανώς, θα ενημερωθεί γι’ αυτά που θα πω. Εγώ
άκουσα σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, να υποτιμά και να χλευάζει το σύνολο της Αντι-
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πολίτευσης, εκτός από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, επειδή
τον στήριξε στη συγκυρία της συζήτησης σήμερα. Να αποκαλεί
«επιπόλαια» κάθε αντίθετη άποψη από τη δικιά του. Να ζητά από
τον Πρόεδρο της Βουλής να καλέσει τον κ. Σαμαρά στην Αίθουσα να μιλήσει μαζί του. Εντυπωσιακά πράγματα άκουσα σήμερα! Να διαπιστώνει ότι το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα
αφορά τις αντίθετες απόψεις από την Κυβέρνηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εξηντλήθη το θέμα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μη διαμαρτύρεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είπα ότι εξηντλήθη το θέμα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εξαντλήθηκε το θέμα,
αλλά δεν έχει εξαντληθεί ακόμη ο τρόπος και η νοοτροπία με την
οποία πολιτεύεται εντός της Αιθούσης ο Υπουργός Οικονομικών.
Και μέχρι να εξαντληθεί αυτό, εμείς θα λέμε την αλήθεια, όπως
επίσης θα δηλώνουμε σε κάθε φράση, σε κάθε στροφή την
άποψή μας. Διότι ουσιαστικά, αυτό το οποίο ζήτησε σήμερα είναι
σιγή ασυρμάτου για δύο μήνες, επειδή περνάμε μία κρίσιμη περίοδο, επειδή για μία ακόμη φορά θέλετε να μας σώσετε. Σιγή
ασυρμάτου από την Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν θα υπάρχει,
όπως δεν οφείλει να υπάρχει από κανένα κόμμα και από κανένα
συνάδελφο σε αυτήν την αίθουσα. Διότι εδώ ο λόγος είναι ελεύθερος και καλό θα ήταν τα μέλη της Κυβέρνησης να ακούν και
τις αντίθετες απόψεις. Είναι χρήσιμο αυτό και πολλές φορές διασώζει κιόλας.
Μας είπε, βεβαίως, ότι δεν ζήτησε να γίνει Υπουργός Οικονομικών, αλλά τον κάλεσαν να γίνει. Αυτό, όμως, δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν, σε κανένα μέλος της Κυβέρνησης να έχει αυτήν
την αλαζονεία, αυτήν τη νοοτροπία και αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης.
Θα ξεκινήσω από την τουριστική κατοικία. Αν πραγματικά τιμούσατε τον χώρο του τουρισμού, θα είχατε ψηφίσει σε αυτήν
την Αίθουσα και το χωροταξικό, του οποίου εφαρμοστικός νόμος
είναι αυτό που κατεβάζετε σήμερα, όπως επίσης θα είχατε ψηφίσει και τη ρύθμιση, τη λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της χώρας, αποτέλεσμα της οποίας
είναι η εφαρμογή της τουριστικής κατοικίας. Διότι, βεβαίως, αν
δεν είχαν τακτοποιηθεί λειτουργικά τα ξενοδοχεία, σήμερα, δεν
θα μπορούσατε να κάνετε αυτό που κάνετε και βεβαίως, δεν θα
είχατε και τα 50 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του ΕΟΤ, κύριε
Υπουργέ. Διότι τα 50 εκατομμύρια ευρώ, που έχετε σήμερα –
γιατί είδα κάτι δημοσιεύματα ότι έχει, λέει, χρήματα ο ΕΟΤ- οφείλονται σ’ αυτό που δεν είχατε ψηφίσει σε αυτήν την Αίθουσα, τη
λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχείων. Άρα, λοιπόν, να κάνετε και τη δική σας αυτοκριτική, διότι αυτά που λέμε εδώ, τα ξέρουν και οι ξενοδόχοι και ο χώρος του τουρισμού και σας
άκουγαν τότε, όπως σας παρακολουθούν και τώρα.
Αν αγαπούσατε πραγματικά τον τουρισμό και την τουριστική
κατοικία, δεν θα μένατε στα πεντάστερα -εμείς το ψηφίσαμε γιατί
είναι θετικό- θα πηγαίνατε και στα τετράστερα. Ο δικός μου
Νομός Εύβοιας δεν έχει ούτε ένα πεντάστερο που να έχει χώρο
για να κάνει τουριστική κατοικία. Και από τα διακόσια πενήντα
περίπου πεντάστερα ξενοδοχεία της χώρας ούτε το 10% δεν
έχουν χώρο για να κάνουν τουριστική κατοικία. Άρα τολμώ να
σας πω ότι είναι ένας απαιτούμενος νόμος, κοντόφθαλμος, εξυπηρέτησης ουσιαστικά κάποιων ανθρώπων που το ζητούν, αλλά
δεν είναι οραματική δράση για τον τουρισμό, σε καμμία περίπτωση. Και τα τετράστερα ξενοδοχεία είναι εξαιρετικά ξενοδοχεία για υψηλού επιπέδου τουρισμό στη χώρα.
Οφείλετε, λοιπόν, να δείτε τα πράγματα με λίγο πιο ευρυγώνιο
πολιτικό φακό και όχι τόσο κοντά, ανάλογα με το τι σας ζητούν.
Γιατί όταν νομοθετείτε σε αυτήν την Αίθουσα ικανοποιώντας
μόνο ό,τι σας ζητούν, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έχετε
όραμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο Υπουργείο,
αλλά το σύνολο της κυβερνητικής δράσης και το σύνολο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα τουριστικά σκάφη. Εξυπηρέτηση
κάνετε. Δεν λύνετε κανένα πρόβλημα και βάζετε και ένα μικρό
ποσοστό στο ταμείο του κράτους. Δεν λύνετε κανένα ζήτημα.
Όπως επίσης τα «παχιά λόγια» ότι θα ψάξουμε και θα βρούμε
τους φοροφυγάδες και θα τους δημοσιεύσουμε, θα ψάξουμε και
θα βρούμε αυτούς που έχουν τα χρήματα στο εξωτερικό και θα
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τους δημοσιεύσουμε, αντεστράφησαν τώρα και ήρθαν ως επίκληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών «φέρτε
τα λεφτά σας, γιατί είμαστε μία χώρα που πάει να σωθεί». Ναι,
αλλά με αυτές τις πολιτικές παλινωδίες, δεν καλλιεργείτε κλίμα
ασφάλειας των πολιτών, ούτε δημιουργείτε ένα κλίμα επενδυτικό
σε αυτήν την χώρα. Αντιθέτως προδίδετε και αναδίδετε μία εικόνα μίας περίεργης, ανασφαλούς Κυβέρνησης, η οποία δεν έχει
σχεδιασμό, αλλά τρέχει μία ζωή πίσω από τις εξελίξεις και πίσω
από τις επιταγές.
Πολλές φορές και σ’ αυτό το νομοσχέδιο –έρχομαι στο άρθρο
24, όπου αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας- και
ειδικά για τους γιατρούς, έρχεστε με επίφαση κάποιες δήθεν πιέσεις της τρόϊκας, του μνημονίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
νομοθετήσετε πράγματα τα οποία δεν είστε υποχρεωμένοι. Η παράγραφος 10 του άρθρου 24, που δίνει το δικαίωμα σε ιδιώτες
μη γιατρούς να ανοίγουν πολυϊατρεία, δεν αποτελεί καμμία απαίτηση, καμμίας τρόϊκας. Εξαιρείται από τη Συνθήκη Μπολκενστάιν, όπως όλες οι ιατρικές υπηρεσίες, δεν αποτελεί απαίτηση
κανενός σχεδιασμού και καμμιάς διαπραγμάτευσης, αποτελεί
απαίτηση κάποιων ή κάποιου συγκεκριμένου, γνωστού, τον είπε
χθες ο κ. Λοβέρδος, όταν εδώ έξω από την Αίθουσα έβλεπε τους
προέδρους των ιατρικών συλλόγων. Δεν θα το πω εγώ, θα το
πουν σε λίγο οι ιατρικοί σύλλογοι.
Προσέξτε όμως κάτι. Για να μην θεωρηθεί ότι αυτό το πράγμα,
η διαμαρτυρία δηλαδή γι’ αυτό το δικαίωμα σε ιδιώτες να ανοίγουν ιατρεία και να παίρνουν υπαλλήλους γιατρούς αποτελεί συντεχνιακό αίτημα, θα σας πω ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Με
αυτήν την νομοθετική σας διάταξη ανοίγει ο δρόμος, ώστε να γίνουν ιατρεία, πολυϊατρεία κλινικές ανά την Ελλάδα, για να γεμίζουν οι ιδιωτικές κλινικές με ασθενείς τις κλίνες. Αυτό δεν
φαίνεται, βέβαια, κακό. Θα ανοίγουν ιατρεία οι ασφαλιστικές
εταιρείες, για να κάνουν πρωτοβάθμια περίθαλψη, για να μπορούν να κερδίζουν και από αυτό. Ούτε αυτό φαίνεται κακό, θα
μου πείτε. Θα ανοίγουν ιατρεία οι προμηθευτές ιατρικών ή οδοντιατρικών υλικών, για να πουλάνε τα προϊόντα τους. Θα μου
πείτε ούτε και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατροί θα ασκούν την ιατρική και οδοντίατροι, υπάλληλοι.
Ξέρετε όμως τι θα γίνει; Πρώτα απ’ όλα, θα μετατρέψετε τους
γιατρούς με την προσωπική σχέση σε υπαλλήλους κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων και θα χαθεί μέσα σε αυτό το κύκλωμα όλη η ιατρική δεοντολογία και ό,τι την ακολουθεί. Και
βεβαίως, επειδή η επένδυση θα θέλει κέρδος, όπως όλες οι επενδύσεις θέλουν κέρδος και δικαίως, αλλά ειδικά στον τομέα των
υπηρεσιών θα οδηγήσουν σε τεχνητά αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Αποτέλεσμα: Θα τινάξετε στον αέρα προοπτικά,
αλλά θα έχετε βάλει εσείς τη σφραγίδα, όλον τον τομέα υγείας
των ασφαλιστικών ταμείων και ό,τι κόψατε οριζόντια από τους
συνταξιούχους θα τα πληρώσουμε τα επόμενα χρόνια σε αυτά
τα υπερκέρδη της υπερβολικά μεγάλης ζήτησης υπηρεσιών
υγείας. Γιατί η χώρα δεν έχει θεραπευτικά πρωτόκολλα, γιατί δεν
έχετε δώσει ούτε μία εντολή στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για
θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Και βεβαίως, εδώ έπρεπε να ήταν ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος ή έστω κάποιος Υφυπουργός να μας πει αυτά που δεν
μπορείτε να πείτε εσείς. Δεν φτάνει ο Υπουργός Οικονομικών να
λέει ότι: «Δεν είναι δικό μου θέμα, μου το έφερε ο Υπουργός
Υγείας». Να έρθει να μας πει δηλαδή εδώ γιατί το κάνει, τι τον
πιέζει, τι είναι αυτό που θέλει να κερδίσει και να του εξηγήσουμε
τι πρόκειται να χάσει. Και επειδή βλέπω τον κ. Σαχινίδη που του
ζητούν από το Λογιστήριο του Κράτους τα λεφτά, σας λέω λοιπόν ότι σε λίγο, μόλις ξεκινήσει, τα ασφαλιστικά ταμεία θα σας
έρθουν έτσι, γιατί δίπλα στη γενική αίματος θα είναι και όλοι οι
καρκινικοί δείκτες και αντί να στοιχίζει πέντε ευρώ ο λογαριασμός, θα κάνει εκατόν πενήντα. Αυτά θα γίνουν, κύριε Υπουργέ,
με αυτό το νομοθέτημα το οποίο κάνετε.
Θα σας διαβάσω, για να δείτε την απόλυτη αναξιοπιστία της
Κυβέρνησής σας, την απάντηση του κ. Λοβέρδου σε επίκαιρη
ερώτηση του συναδέλφου κ. Ροντούλη. Διαβάζω ένα μόνο κομμάτι. Ήταν τότε που είχε γίνει η κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας.
Λέει ο κ. Λοβέρδος στην Αίθουσα: «Σήμερα μάλιστα έδωσα τη
σχετική διαβεβαίωση στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νών κ. Ρηγάκη, με τον οποίο επικοινώνησα και του ζήτησα να αναφέρει στην κατάληψη και τους συναδέλφους ότι αυτό δεν αφορά
ούτε την πρωτοβάθμια υγεία ούτε τα διαγνωστικά κέντρα ούτε
κανέναν. Ορθά το αναφέρετε. Εμείς επιμένουμε στη ρύθμιση της
κ. Ξενογιαννακοπούλου», την οποία την πήρατε πίσω. Αυτό το
έλεγε δυόμισι - τρεις μήνες πριν.
Τι είναι αυτό, λοιπόν, το οποίο οδήγησε τον κ. Λοβέρδο να το
αλλάξει; Είναι ακριβώς το ίδιο με το ίδιο λάθος που είχε γίνει και
τρεις μέρες πριν από τις εκλογές επί Νέας Δημοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Τότε δεν υπήρχε ούτε τρόικα ούτε κρίση, υπήρχε όμως Μπολκενστάιν. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος. Αυτό, λοιπόν, που κάνατε
στο βαθμό της απελευθέρωσης και της φιλελευθεροποίησης,
είναι να υποδουλώσετε τα ασφαλιστικά ταμεία μελλοντικά και διά
βίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο Αύγουστος του 2011 δεν είναι ένας συνηθισμένος Αύγουστος. Είναι ένας Αύγουστος ο οποίος συνδέεται
με τη βαθειά οικονομική, δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας,
ένας Αύγουστος που συνδέεται με το τσουνάμι αμφισβήτησης
του ευρώ. Είναι ένα τσουνάμι το οποίο συνεχίζεται, παρά τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής και
πραγματικά, όλοι ανησυχούμε για τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη.
Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε περισσότερα, είναι
αλήθεια, απ’ αυτά που φανταζόμασταν ότι θα έκανε λίγες μέρες
πριν αυτό συγκληθεί, αλλά από την άλλη πλευρά έκανε λιγότερα
απ’ όσα θα μπορούσε να κάνει.
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά βλέπετε ότι τα δικά μας
spreads επιμένουν να είναι πάρα πολύ ψηλά. Βλέπετε την επίθεση που γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία και την ανησυχία
που υπάρχει σ’ όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Θα είναι κρίσιμος
μήνας ο Αύγουστος, θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα και εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Απ’ αυτήν την κρίση, είτε θα οδηγηθούμε
σε μία Ευρώπη και μια Ευρωζώνη ισχυρή, σε μία Ευρώπη αποτελεσματική, με πραγματικά κοινή δημοσιονομική πολιτική και σε
μια Ευρώπη που θα μπορέσει να απαντήσει στην κρίση, χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωομολόγων είτε -λυπάμαι να το πω- θα πάμε, ενδεχομένως, σε μία
διάλυση.
Είναι, λοιπόν, η ώρα της κρίσεως, όχι μόνο της οικονομικής
κρίσεως, αλλά είναι η ώρα της κρίσεως και με την άλλη έννοια,
ότι πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό σαν μια πρώτη γενική παρατήρηση.
Θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ απ’ αυτό το πολυνομοσχέδιο στο θέμα των συγχωνεύσεων, στο θέμα γενικότερα του
μεγέθους του δημοσίου τομέα. Δεν μιλάω ως εκπρόσωπος του
κόμματος των αλάθητων. Χωρίς καμμιά αμφιβολία, όταν ήμασταν
στην κυβέρνηση, αντί να περιορίσουμε το μέγεθος του δημοσίου,
το αυξήσαμε.
Κάναμε κάποιες προσπάθειες για αποκρατικοποιήσεις στην
Ολυμπιακή, τον ΟΤΕ, κ.λπ.. Όλη η Αντιπολίτευση τότε σύσσωμη
ήταν αντίθετη σ’ αυτήν την προσπάθεια. Κάναμε κυρίως μία προσπάθεια στο τέλος, το 2009, για καταργήσεις και συγχωνεύσεις
διακοσίων πενήντα πέντε φορέων. Είναι πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια και είχαν ανακοινωθεί και τα ονόματα των φορέων
αυτών.
Θα μου επιτρέψετε, όμως, από εκεί και πέρα, να αναφερθώ
στο πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα, διότι έχουμε ενδιαφέροντα
και κωμικοτραγικά επεισόδια. Κατ’αρχάς, το Μάιο του 2009 μέσα
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στην προσπάθεια που κάναμε, ήταν και τα ερευνητικά κέντρα.
Έχω εδώ ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ από το Μάιο του 2009.
Προσπαθούσαμε τότε να ανασυνθέσουμε τον ερευνητικό ιστό,
για να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων. Τότε έλεγε το ΠΑΣΟΚ: «τέτοιου είδους πρακτικές αναμφίβολα οδηγούν σε μαρασμό και
συρρίκνωση την κοινωνική έρευνα» κ.λπ. και τοποθετείτο αρνητικά.
Στη συνέχεια γίνεται Κυβέρνηση. Ω, του θαύματος πάμε στο
δεύτερο επεισόδιο και το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση πια, αλλάζει
στρατόπεδο. Έρχεται στις απόψεις που πριν κατηγορούσε. Θυμάται πόσο χρήσιμο είναι να περιοριστεί ο δημόσιος τομέας. Δεν
εφαρμόζει, όμως, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας με τους διακόσιους πενήντα πέντε φορείς. Φέρνει ένα νόμο πομπωδώς, με
τον οποίο καταργεί ή συγχωνεύει εβδομήντα οκτώ νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, στην πραγματικότητα μόνο είκοσι επτά,
καθώς τα υπόλοιπα πενήντα ένα ήταν μία κατηγορία, τα Κέντρα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εμείς στηρίξαμε αυτήν την πρωτοβουλία καλόπιστα, όμως το
τέλος αυτού του επεισοδίου δείχνει ότι ο νόμος αυτός, ο ατελής
έστω νόμος, δεν έχει εφαρμοστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα:
Προβλέπονταν διάφορες παρεμβάσεις στο ΕΛΚΕΔΕ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρματος, με συγχωνεύσεις με θυγατρικούς τους
φορείς κ.λπ.. Πέρασαν επτά-οκτώ μήνες και μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει τίποτα. Άρα ακόμα ένα παράδειγμα ενός νόμου που ψηφίστηκε, αλλά δεν εφαρμόζεται, τουλάχιστον πλήρως.
Τρίτο επεισόδιο. Έλεγε η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
τότε ότι με τις παρεμβάσεις που θα γίνονταν απ’ αυτόν το νόμο,
θα εξοικονομούσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ, σταγόνα στον ωκεανό βεβαίως των δισεκατομμυρίων, αλλά εν πάση περιπτώσει,
εγώ θα πω ότι καλό είναι που θα εξοικονομούσαμε, έστω και
αυτά.
Τι συνέβη εν τω μεταξύ; Ιδρύθηκαν σαράντα μία γενικές και ειδικές γραμματείες, επτακόσια ένα συμβούλια και χίλιες τριακόσιες είκοσι έξι επιτροπές. Ψάξαμε, βρήκαμε τα στοιχεία και τα
παρουσιάσαμε. Εξοικονομήσαμε από τη μια πλευρά 10 εκατομμύρια κι από την άλλη πλευρά ξοδέψαμε 115 εκατομμύρια. Δηλαδή πρόκειται για ζημιά 105 εκατομμυρίων, όσον αφορά τις
καταργήσεις από τη μια πλευρά και την αύξηση του δημόσιου
τομέα από την άλλη.
Προχωρώ στο τέταρτο επεισόδιο κι έρχομαι στο σήμερα. Αύγουστος του 2011. Επανέρχεται η Κυβέρνηση. Ακούγαμε τόσο
καιρό και πάλι διακηρύξεις, υπήρχαν δημοσιεύματα, γίνονταν
έκτακτες συσκέψεις. Μείζονος κλίμακος παρέμβαση θα γινόταν
προκειμένου να περιοριστεί το δημόσιο. Και εγώ από τη φιλελεύθερη σκοπιά χαιρόμουν που η Κυβέρνηση θα είχε πάρει το μήνυμα και θα προχωρούσε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο τέλος όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι είχαν συζητηθεί
έμειναν απ’ έξω. Περιοριστήκαμε σε κάποια νομικά πρόσωπα μικρής εμβέλειας, ορισμένα εκ των οποίων δεν λειτουργούν καν,
όπως ο Εθνικός Οργανισμός για την Έρευνα και Τεχνολογία, και
έψαξα να βρω και ποια θα ήταν κι η δημοσιονομική επίπτωση
αυτού που συζητάμε σήμερα στο συγκεκριμένο του κομμάτι.
Πήγα, λοιπόν, στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τι λέει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
στο τέλος; Λέει ότι «ο ακριβής υπολογισμός της ωφέλειας ανά
φορέα δεν μπορεί να προσδιοριστεί λόγω έλλειψης επαρκών
στοιχείων». Δεν το λέω εγώ. Το λέει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
Με άλλα λόγια, δεν υπήρξε προετοιμασία, είναι «στο πόδι» όλη
αυτή η διαδικασία, και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπολογιστεί από τις υπηρεσίες του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος.
Επεισόδιο πέμπτο. Τι γίνεται άραγε με τους μεγάλους οργανισμούς; Στην τέταρτη επικαιροποίηση του μνημονίου, όχι πολλούς
μήνες πριν αλλά τον Ιούλιο του 2011, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβλεπόταν ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2011 θα είχαν ρυθμιστεί τα θέματα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σε φορείς
όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΙΓΜΕ, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου,
το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, η ΕΡΤ κ.λπ.. Περιμέναμε, λοιπόν, κι
εμείς να δούμε πώς η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και διαπιστώσαμε αυτό που διαπίστωσαν όλοι, ότι δη-
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λαδή τα παραπέμπει στο μέλλον με το «μπορεί», με το «αν», με
το «ίσως». Με αυτόν τον τρόπο πολιτεύεται η Κυβέρνηση σ’ αυτό
το θέμα και με αυτό το θράσος έρχεται να ζητήσει έγκριση της
Βουλής για οργανισμούς μεγάλης κλίμακος, πολυπρόσωπους,
από πλευράς στελέχωσης. Δεν ρυθμίζεται η τύχη της περιουσίας
τους, δεν ρυθμίζονται τα εργασιακά θέματα. Όλα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν εντός εννέα
μηνών.
Θέλω να κλείσω ανεκδοτολογικά, θα έλεγα, αν δεν ήταν πάρα
πολύ σοβαρό το θέμα, με το ποια είναι η αντιμετώπιση της Κυβέρνησης σ’ ένα ζήτημα που είναι στο δικό μου τομέα, που παρακολουθώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στον τομέα
της ανάπτυξης. Να σας πω τι έχει κάνει με τον τομέα της ποιότητας ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ: Τυποποίηση, διαπίστευση, μετρολογία.
Εκεί, λοιπόν, εμείς από το 2009 είχαμε ορίσει κοινό πρόεδρο
στους τρεις οργανισμούς, με σκοπό τη συγχώνευση. Είχε γίνει
συνέλευση της ΕΒΕΤΑΜ, της Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Μετάλλων, που είναι στο Βόλο, με απόφαση της οποίας μεταφέρονταν τα εργαστήρια και η δραστηριότητα πιστοποίησης του
ΕΛΟΤ. Είχαν γίνει γενικές συνελεύσεις του ΕΣΥΔ και του ΕΛΟΤ,
προκειμένου να προχωρήσει η συγχώνευση του οργανισμού.
Όλα αυτά τα έγγραφα υπάρχουν, καθώς κι οι αποφάσεις στις
συνελεύσεις των διοικητικών συμβουλίων, τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου και απέμενε μόνο ο ορισμός ορκωτών λογιστών,
που θα αναλάμβαναν τον ενιαίο ισολογισμό.
Καινούργια Κυβέρνηση ανέλαβε. Δεν είπε ποτέ ότι διαφωνεί
με αυτό. Αντιθέτως, διέρρεε ότι θα εκινείτο προς την ίδια κατεύθυνση. Όρισε κοινό πρόεδρο στους τρεις οργανισμούς. Στη συνέχεια, για κάποιο λόγο ο πρόεδρος αυτός παραιτήθηκε από
τους δύο οργανισμούς και παραμένει πρόεδρος μόνο στο ΕΣΥΔ.
Ο ΕΛΟΤ και το ΕΙΜ είναι ακέφαλα, δεν έχουν πρόεδρο για πάρα
πολύ καιρό. Και από εκεί και πέρα, σήμερα η παρέμβαση της Κυβέρνησης σ’ αυτήν εδώ την τροπολογία σε τι συνίσταται;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στο να βάζει προέδρους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι, δεν βάζει προέδρους.
Πήρε τη δική μας ρύθμιση στο κομμάτι που αφορά μόνο την
ΕΒΕΤΑΜ, δηλαδή τη μεταφορά των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ στην
ΕΒΕΤΑΜ,….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όμως τώρα κάνετε ανάπτυξη του θέματος. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:…αυτό το νομοθετεί και κατά
τα λοιπά υπάρχει απόλυτη σύγχυση.
Το λέω, λοιπόν, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτήν τη
φράση, για να δείξω πόσο «στο πόδι» αντιμετωπίζεται ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σοβαροί ούτε στην Ευρώπη με αυτές τις ρυθμίσεις ούτε φυσικά απέναντι στους
Έλληνες πολίτες. Ξεκινήσαμε με καλή διάθεση να ψηφίσουμε
αυτήν την τροπολογία, ακριβώς διότι θεωρητικά περιορίζεται το
μέγεθος του δημοσίου, αλλά πρόκειται για τραγέλαφο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και νομίζω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να τα δείτε γιατί θα τα
βρείτε μπροστά σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Κοζάνης
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία ογκωδέστατη τροπολογία
σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο νομοσχέδιο συζητείται σήμερα,
τροπολογία που κάνει βαθιές τομές στην αλήθεια, αλλά δεν γνωρίζουμε ως προς το αποτέλεσμα εάν η εξοικονόμηση των πόρων,
για την οποία και γίνονται και αυτές οι τομές, θα είναι πιο ωφέλιμη από την απώλεια της προοπτικής και της αξιοποίησης των
δεδομένων αυτών των δομών του δημοσίου, που είτε συγχωνεύονται είτε καταργούνται.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ κυρίως στο θέμα των
συγχωνεύσεων, των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχουμε τη συγχώνευση τριών
οργανισμών και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, του
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ΕΘΙΑΓΕ, μαζί με τον ΟΠΕΓΕΠ, τον Οργανισμό Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων, τον ΕΛΟΓΑΚ, τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και τον Οργανισμό Εκπαίδευσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε έναν
ενιαίο οργανισμό με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Ευθύς εξ αρχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεννιέται το
ερώτημα: Ποιος είναι ο στόχος από αυτήν τη συνένωση; Έχουμε
προσδιορίσει το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας, ώστε να βάλουμε απέναντι σ’ αυτό το πρόβλημα αυτήν τη δομή και έχουμε
ξεκαθαρίσει τη στρατηγική, η οποία θα εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο από αυτό το νέο σχήμα; Εκτιμώ πως ούτε το ένα
έχει προσδιοριστεί, αλλά ούτε και το άλλο.
Δεν θέλω να εκφράσω καμία απαισιοδοξία ως προς το αποτέλεσμα του εγχειρήματος που κάνει η σημερινή Κυβέρνηση. Άλλωστε, ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Σκανδαλίδης, μέχρι σήμερα
έχει δείξει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον και αγωνία για το μέλλον
της ελληνικής γεωργίας. Σε αυτές τις προσπάθειες θέλουμε ως
αντιπολίτευση να λειτουργούμε εποικοδομητικά και γόνιμα με
την κριτική μας να βοηθάμε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό να
παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να αποφεύγει τα λάθη.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, δεν ετέθη το θέμα νωρίτερα σε κάποια διαβούλευση. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι
να επισημάνουμε κάποιες αδυναμίες και κάποια σκοτεινά σημεία
που βλέπουμε και να καταθέσουμε κιόλας τις επιφυλάξεις μας
για τη συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται.
Κατ’ αρχάς, όταν ενοποιούνται τόσοι πολλοί οργανισμοί, είναι
βέβαιο ότι ο κυριότερος αποδυναμώνεται. Και ποιος είναι ο κυριότερος; Ασφαλώς και το Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικής Έρευνας,
που μέχρι σήμερα σίγουρα δεν επιτέλεσε το ρόλο του, γιατί
μέχρι σήμερα καμμία κυβέρνηση δεν του ανέθεσε ρόλο, είναι βέβαιο ότι απαξιώνεται και αποδυναμώνεται, γιατί η νέα διοίκηση,
που δεν θα είναι η διοίκηση που θα ασχολείται μόνο με τα θέματα
της γεωργικής έρευνας, θα ασχολείται και με τα θέματα τριών
άλλων οργανισμών, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όχι μόνο
για την οικονομία μας, αλλά και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Επομένως, περιορίζεται και ο χρόνος της διοίκησης, που
θα ασχολείται με τα θέματα που αφορούν το ΕΘΙΑΓΕ.
Τι σημαίνει ΕΘΙΑΓΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όπως προανέφερα, έχει χάσει το ρόλο του και την αποστολή του το Εθνικό
μας Ίδρυμα Γεωργικής Έρευνας, γιατί ποτέ δεν του το ανέθεσε
καμμία ελληνική κυβέρνηση, αντιθέτως απέφευγαν να θέσουν
στόχους και επιδιώξεις, διότι έπρεπε να τις υποστηρίξουν. Είναι
σίγουρο ότι η έρευνα απαιτεί και κονδύλια, αλλά και στενή παρακολούθηση, ώστε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί κρινόμαστε από αυτό.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η χώρα μας μεταξύ των είκοσι
επτά χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται στην
τελευταία θέση στην καινοτομία. Την ίδια στιγμή που ότι τρώμε
σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται κατά 70% από
το εξωτερικό.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή που στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων στη
Νάουσα οι Έλληνες ερευνητές χάριν φιλοτιμίας όλα αυτά τα
χρόνια έχουν καταφέρει και έχουν κάνει ενενήντα δύο διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες κερασιάς από τις οποίες καμμία, κύριε
Υπουργέ, δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα. Εδώ και είκοσι,
τριάντα χρόνια γίνεται αυτή η έρευνα και τώρα από πρωτοβουλία
κάποιου ερευνητή, χωρίς να υπάρχει κάποια στόχευση, κάποιος
προγραμματισμός, παίρνει και αξιολογεί αυτές τις ποικιλίες
μήπως και στις ενενήντα δύο βγάλουμε 5,6 ελληνικές, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, ενώ την ίδια περίοδο
εισάγουμε δεκάδες ξενικές ποικιλίες, πληρώνοντας 5 και 10
ευρώ το δενδρύλλιο της κερασιάς και αγοράζοντας δεκάδες χιλιάδες δενδρύλλια κάθε χρόνο από το εξωτερικό. Φεύγουν τόσα
πολλά χρήματα εκτός χώρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Τα Βοδενών;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τα Βοδενών, λοιπόν, που λέτε, κύριε
Υπουργέ, τα γνωστά τραγανά Εδέσσης, κινδυνεύουν να εκτοπιστούν από τις ξενικές ποικιλίες, ακριβώς γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτήν τη συγκεκριμένη ποικιλία για να τη
βελτιώσει, να την εφαρμόσει σε πιο εντατικά συστήματα καλλιέργειας, για να είναι πιο αποδοτικά και πιο οικονομικά για τους πα-
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ραγωγούς. Αντιθέτως, έρχονται από την Ιταλία, από τη Γαλλία,
από τη Γερμανία ποικιλίες κερασιάς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει
αυτό το περιεχόμενο που προανέφερα.
Την ίδια περίοδο, στο ίδιο Ινστιτούτο υπάρχουν από Έλληνες
ερευνητές αποτελέσματα και γενετικό υλικό ανεκτικών σε μία
ασθένεια τη «σάρκα της βερικοκιάς» που μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να την αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Τα δενδρύλλια μας
περιμένουν στο Ινστιτούτο και την ίδια περίοδο εισάγουμε νέες
ποικιλίες από το εξωτερικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι η ανανέωση του εθνικού καταλόγου των ελληνικών ποικιλιών έχει να γίνει εδώ και δέκα πέντε χρόνια. Καταλαβαίνετε,
λοιπόν, ότι σε αυτό το απαξιωμένο Ίδρυμα, ερχόμαστε και του
αφαιρούμε και το ρόλο και το οποιοδήποτε μέλλον και προοπτική
θα μπορούσε να έχει.
Επομένως, εφόσον απαξιώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα, πώς
θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με έναν μηχανισμό που
τον υποβαθμίζουμε και την ίδια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, εφόσον
δεν έχουμε αυτήν την υποδομή πώς θα μεταφέρουμε και αυτές
τις λύσεις για τα προβλήματα των παραγωγών στην πράξη; Ακριβώς μέσα από αυτήν τη συγχώνευση που επιχειρείται, λείπει
αυτός ο ιστός, αυτός ο αναγκαίος μηχανισμός της μεταφοράς
των γνώσεων και των λύσεων στο πεδίο, ώστε να εκπαιδευτούν
και να ενημερωθούν οι παραγωγοί, για να λύσουν τα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Λείπει, δηλαδή, ο μηχανισμός των γεωργικών εφαρμογών που θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο,
δηλαδή τα όποια αποτελέσματα από οποιονδήποτε στρατηγικό
σχεδιασμό θα μπορούσε να κάνει είτε το Υπουργείο είτε ο νέος
οργανισμός, να φτάσουν τελικά στον παραγωγό.
Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η υποδομή, επειδή ακριβώς
έχει απαξιωθεί και ο ρόλος του ΕΘΙΑΓΕ, δεν είναι δυνατόν η νέα
αυτή ενοποιημένη μορφή να αποδώσει τα αναμενόμενα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας μας, τα οποία, όπως
προανέφερα, σχετίζονται κυρίως με την αυτάρκεια της χώρας σε
βασικά είδη διατροφής.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ας παραδειγματιστούμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
από παραδείγματα του εξωτερικού, της Γαλλίας ή της Αμερικής,
όπου υπάρχουν αυτόνομοι οργανισμοί της εφαρμοσμένης έρευνας, των γεωργικών εφαρμογών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της πιστοποίησης, οι οποίοι εντοπίζουν, αντιμετωπίζουν
προβλήματα και με τον μηχανισμό των γεωργικών εφαρμογών
τα μεταφέρουν στην πράξη.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι εάν δεν έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό που να μπορέσουμε να θέσουμε στην υπηρεσία εξυπηρέτησής του τον όποιο νέο οργανισμό θα
διαμορφώσουμε, τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε αυτά τα
αποτελέσματα που επιδιώκουμε και που σχετίζονται κατά κύριο
λόγο, με την αυτάρκεια της χώρας.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είχαμε καταφέρει να το επιλύσουμε τη
δεκαετία του 1950 και του 1960, όταν η χώρα μας αναζητούσε
την αυτάρκεια στο ρύζι, στο σιτάρι, στο βαμβάκι. Τότε, με τους
αντίστοιχους Οργανισμούς Βάμβακος του Ινστιτούτου Σιτηρών
καταφέραμε να παράγουμε νέες ποικιλίες και να πετύχουμε την
αυτάρκεια της χώρας.
Κάτι ανάλογο θα έπρεπε να μας είχε παραδειγματίσει.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, γιατί ακριβώς η λογική της λογιστικής εξοικονόμησης των πόρων δεν μας επιτρέπει να δούμε
κάτι με μεγαλύτερη προοπτική, που σίγουρα θα ανακούφιζε και
θα αφορούσε περισσότερο την εθνική μας οικονομία και την κοινωνία των Ελλήνων παραγωγών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε τον κ.
Κασαπίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των
συναδέλφων Βουλευτών επί των άρθρων και θα εισέλθουμε
τώρα στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Θα ήθελα να παρακαλέσω να συμφωνήσουμε ότι θα τηρή-
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σουμε αυστηρά τον οριζόμενο από τον Κανονισμό χρόνο των
δευτερολογιών στα τέσσερα λεπτά, ώστε να ολοκληρώσουμε την
πολύωρη, πέραν των δέκα ωρών, σημερινή συνεδρίαση.
Κύριε Παπαδημούλη, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, αν δεν έχει
αντίρρηση ο κ. Λιντζέρης και οι υπόλοιποι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Όση ανοχή δείξετε στους άλλους,
θα δείξετε και σε μας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως, κύριε Λιντζέρη. Έχετε ο καθένας σας από τέσσερα λεπτά.
Παρακαλείται ο κ. Παπαδημούλης να λάβει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα επικαιρότητας, πριν
αναφερθώ στα άρθρα.
Το πρώτο είναι ότι φαίνεται πως οι περιφερειάρχες με τους ταξιτζήδες αναζητούν και ίσως βρίσκουν το δρόμο της εκτόνωσης,
παρακάμπτοντας –και σωστά- τις προτροπές του κ. Ραγκούση
προς τους περιφερειάρχες. Αν είχατε παρακάμψει πιο γρήγορα,
πιο νωρίς, αυτήν την αδιαλλαξία του κ. Ραγκούση και τους κάκιστους χειρισμούς του, ίσως να είχαμε αποφύγει και τη ζημιά ενός
μήνα. Το ζητούμενο τώρα είναι να αντιμετωπιστούν με διάλογο
και συμβιβαστικό πνεύμα τα θέματα στο νόμο που θα έρθει από
το Σεπτέμβριο και κατά δεύτερο λόγο να δείτε πώς θα αντιμετωπιστεί το νομικό κενό που με ευθύνη σας δημιουργήσατε, καθώς
υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες αιτήσεις για άδειες
ταξί και με έναν καλοπληρωμένο δικηγόρο μπορούν να επιφέρουν τα πάνω-κάτω.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πληροφορήθηκα πως
αύριο λήγει η προθεσμία, η οποία με βάση το νέο Κανονισμό της
Βουλής υποχρεώνει τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο να
ορίσει μέρα συζήτησης για το αίτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
για Προκαταρκτική Επιτροπή για τη «SIEMENS». Εδώ και δύο
μέρες διαβάζω στον Τύπο ότι μαζεύονταν υπογραφές για να ακυρωθεί αυτή η ανάγκη. Φαίνεται πως αυτές οι υπογραφές δεν μπορούν να μαζευτούν, για λόγους που οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ
θα μας εξηγήσουν.
Θέλω να ξέρω υπεύθυνα από το Προεδρείο της Βουλής τι πρόκειται να γίνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν προκύπτει τώρα
αυτό από τη συζήτησή μας, κύριε συνάδελφε. Το τι θα κάνει ή
δεν θα κάνει το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι δικαίωμά του.
Εσείς θα το πληροφορηθείτε, όπως και εμείς εκ των υστέρων για
το τι κάνετε εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κακώς με
διακόψατε. Ας μου απαντούσατε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν υπάρχει τέτοιο
θέμα, κύριε Παπαδημούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ελπίζω να μην το μετράτε
αυτό στο χρόνο.
Λέω ότι σε εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής, είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος της Βουλής να ορίσει το θέμα της ημερήσιας διάταξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι δικαίωμα, δεν είναι
υποχρέωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ζητώ, επειδή αύριο κλείνει
η Βουλή, να ξέρω τι και πότε. Δεν ζητώ να μάθω τα εσωτερικά
σας ούτε γιατί οι υπογραφές που προσπαθούσατε να μαζέψετε,
δεν μαζεύονται. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ μιλώ θεσμικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Το θέσατε το
θέμα και το άκουσε η πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Άκουσα τις διαβεβαιώσεις
του κ. Πρωτόπαπα ότι αυτά τα πράσινα «STAGE» με τους δανεικούς ανέργους που θα παίρνουν 625 ευρώ και θα τους προμηθεύουν οι ΜΚΟ στους δήμους, θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια,
με κριτήρια, κ.λπ..
Με συγχωρείτε, αλλά τίποτα απ’ αυτά δεν διασφαλίζεται με μία
υπουργική δήλωση.Κι όταν ανακατεύονται -δεν ξέρω αν είναι
ορθώς ή αδίκως- ονόματα συναδέλφων σε τέτοιες ιστορίες, νομίζω ότι πρέπει κι εδώ να ισχύσει το ρητό περί της γυναίκας του
Καίσαρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ένα λεπτό σας έμεινε
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για τα άρθρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Βεβαίως.
Για τα τουριστικά καταλύματα, κύριε Νικητιάδη, ο κ. Καρτάλης,
Βουλευτής της πλειοψηφίας, ζήτησε τουλάχιστον οι όροι αυτοί
να βγαίνουν, όχι με υπουργικές αποφάσεις, αλλά με προεδρικό
διάταγμα. Για πολύ μικρότερες περιοχές που οικοδομούνται, μικρούς οικισμούς, χρειάζεται προεδρικό διάταγμα και εδώ εσείς
τα πηγαίνετε για οχτακόσια στρέμματα με υπουργικές αποφάσεις; Το προεδρικό διάταγμα έχει κάποιες απαιτήσεις ελέγχου
από το Συμβούλιο της Επικρατείας κ.λπ.. Αλλάξτε το. Δεχθείτε
τουλάχιστον αυτό που σας ζητάει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος. Και μην κάνετε ότι δεν το ακούτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Το ακούμε και δεν το δεχόμαστε. Δεν κάνουμε ότι δεν
το ακούμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εξηγήστε γιατί δεν το δέχεστε, γιατί θέλετε αυτήν την υπερεξουσία.
Για τις αλλαγές στα τυχερά παίγνια, δεν θα επαναλάβω πράγματα που είπα για φωτογραφικές σκανδαλώδεις διατάξεις. Θέλω
να επισημάνω κάτι. Μέσα στις αλλαγές, κύριε Πρόεδρε, της τελευταίας στιγμής βάζετε τη δυνατότητα κάθε στέκι να έχει εικοσιπέντε και όχι είκοσι κουλοχέρηδες. Δηλαδή δημιουργείτε, πέρα
απ’ αυτά που θα πάρει ο ΟΠΑΠ και θα τα βάλει στα δικά του μαγαζιά, επτακόσια σαράντα μικρά καζίνο σε όλη τη χώρα. Μα τα
χάσαμε εντελώς; Στην Ελλάδα της κρίσης;
Και κάτι ακόμα. Έχετε μία εκκρεμότητα και κύριε Νικητιάδη,
σε αυτό θέλω απάντηση. Στις 24 Μαΐου σας ήρθε καταδικαστική
απόφαση της Κομισιόν, που λέει ότι πριμοδοτείτε συγκεκριμένα
ιδιωτικά καζίνο, διότι για χρόνια κι εσείς και η Νέα Δημοκρατία
έχετε επιτρέψει σε κάποια καζίνο η είσοδος να είναι 15 ευρώ και
σε κάποια άλλα η είσοδος να είναι 6 ευρώ. Αν τα κάνετε παντού
15, το κράτος θα έχει πρόσθετα έσοδα 150 εκατομμύρια ευρώ
και επιπλέον λιγότεροι θα μπαίνουν στην πόρτα του καζίνο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Δεν γίνεται αυτό. Εφόσον θα μπαίνουν λιγότεροι, δεν μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα αυξήσετε τα έσοδά σας.
Λέω, λοιπόν, η καταδίκη της Κομισιόν για έμμεσα κρατική επιδότηση έχετε δεσμευτεί από την πρώτη ανάγνωση ότι θα διορθωθεί σ’ αυτό το νομοσχέδιο. Το παραλείπετε.
Κι ένα δεύτερο. Διαβάζω στον Τύπο και στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και στον «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» ότι κάποιοι ετοιμάζονται με μία τροπολογία της τελευταίας στιγμής να επιτρέψουν το
Καζίνο της Πάρνηθας να κατέβει στην πόλη. Η άδεια, που είναι
συγκεκριμένη για εκεί και την κατέχουν κατά πλειοψηφία ιδιώτες,
να έρθει στην πόλη. Αυτό θα είναι μέγα σκάνδαλο αν γίνει.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και σας προειδοποιώ, να
μην το κάνετε διότι αυτό το πράγμα εγείρει κι άλλες ευθύνες,
πέραν των πολιτικών. Επ’ αυτού, αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες ή όχι, θα ήθελα μία απάντηση τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παύλος Μαρκάκης
ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού έχει το
λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε μερικά σημεία που δεν πρόλαβα στις τοποθετήσεις μου.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να διευκρινίσω ότι από τις τροπολογίες,
ψηφίζουμε μόνο αυτές που αφορούν τη μεταφορά μαθητών και
τον καθορισμό των σχολείων. Όλες τις άλλες τις καταψηφίζουμε.
Θέλω να κάνω επίσης μία παρατήρηση. Υποσχέθηκε, αν δεν
κάνω λάθος, ο κ. Βενιζέλος ότι στα επιδόματα των ένστολων θα
μειώσει τα ποσοστά της μείωσης των επιδομάτων, δηλαδή το
20%, θα το κάνει 10%. Αυτό το κατέθεσε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Βεβαίως, το κατέθεσε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Θα κάνω και δύο παρατηρήσεις και θα
καταθέσω τα αντίστοιχα έγγραφα. Υπάρχει, κύριε Σαχινίδη, ένα
έγγραφο των οικονομικών επιθεωρητών όπου λένε –και φαντά-
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ζομαι θα το ξέρετε- ότι έχουν ένα φόρτο από εντάλματα και ελέγχους, τα οποία δεν μπορούν να τα διεκπεραιώσουν και πρέπει η
αντίστοιχη διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου να το κάνει. Θα
το καταθέσω και ελπίζω να το ενσωματώσετε στις δραστηριότητές σας. Ξέρω ότι τώρα είστε θετικός, γιατί είμαστε στα τελευταία κι ελπίζω να το κάνετε δεκτό κι αυτό.
Υπάρχει και αυτό το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Γιατί εξαιρείτε τις τεχνικές εταιρείες από τη ρύθμιση να κάνουν
περαίωση, επειδή βρίσκονται στο δείγμα, όταν έχουμε την αντίστοιχη ρύθμιση όπου αυτούς που έπιασαν με τα σκάφη, ακόμα
κι αν δικαστούν κι αν έχουν δικαστεί, να μπορούν να πάνε στη
ρύθμιση;
Νομίζω ότι οι τεχνικές εταιρείες βρίσκονται σε δυσχέρεια, διότι
αυτήν τη στιγμή ξέρετε και εσείς ότι δεν τις πληρώνετε. Χρωστάτε λεφτά, δηλαδή, στις τεχνικές εταιρείες και αυτές αναγκάζονται να πληρώσουν το ΦΠΑ. Δηλαδή, οι τεχνικές εταιρείες είναι
μια κατηγορία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι αδικημένες λόγω της
μειώσεως του ποσοστού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Δηλαδή και τους οφείλετε λεφτά και δεν τους πληρώνετε
και απαιτείτε να πληρώσουν το ΦΠΑ.
Πιστεύω ότι μπορούν να μπουν και αυτές σε μια ρύθμιση,
όπως κάνετε με όλες τις ρυθμίσεις ακόμα και γι’ αυτούς που
έχουν καταδικαστεί στα δικαστήρια. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος για να βάλετε αυτήν την παράγραφο και
να εξαιρείτε φωτογραφικά κάποιες εταιρείες.
Και τώρα έρχομαι στα τεχνικά παιχνίδια. Αν πράγματι θέλετε
να έχει ένα όφελος η ελληνική κοινωνία από τις ρυθμίσεις που
κάνετε, θα πρέπει το εύρος των τυχερών παιχνιδιών που είναι
από 0,10 έως 2 ευρώ να το πάτε από 0,10 σε 1 ευρώ. Τουλάχιστον αυτός που θα χάνει εκείνη την ημέρα, ας χάσει τα μισά. Δεν
είναι ανάγκη να χάνει 50.000. Και αυτό που κάνετε, να χάνει 25
αντί για 50, θα είναι μια ανακούφιση. Νομίζω ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα η ελληνική πολιτεία, αν οι οικογένειες καταστραφούν
τις μισές μέρες απ’ ό,τι θα καταστραφούν τις ολόκληρες. Έτσι
κρατάτε τις ελληνικές οικογένειες για περισσότερο χρόνο.
Και τώρα έρχομαι στα τουριστικά.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι ειδικά για τα νησιά ή θα πρέπει να
βάλετε ένα συνολικό πλαφόν σε κάθε νησί ή αν έχετε τη δυνατότητα αργότερα, δηλαδή αν δείτε ότι μπορούν εκεί να αναπτυχθούν τουριστικές κατοικίες, να χρησιμοποιήσετε ή το αντίστοιχο
swap που έχει εγκριθεί ή να ξέρετε πόσες εκτάσεις υπάρχουν σ’
ένα νησί, προκειμένου να βάζετε ένα είδος ειδικού τουριστικού
προγράμματος και να βλέπετε τι μπορεί να προσφέρει κάθε νησί
στην τουριστική κατοικία ή στις τουριστικές επενδύσεις. Έχουμε
πολλά νησιά, αλλά σίγουρα ξέρετε τα σπουδαιότερα, τα καλύτερα και τα πιο τουριστικά.
Θα μπορέσετε, λοιπόν, μελετώντας κάθε νησί να ξέρετε -όχι
σ’ αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά αργότερα και αφού μελετήσετεπόσες τουριστικές επενδύσεις μπορεί να σηκώσει κάθε νησί.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Και τώρα έρχομαι στα φορολογικά. Σ’ ένα έγγραφο της Ομοσπονδίας Τυφλών, το οποίο κατέθεσε ο κύριος συνάδελφος,
υπάρχει μια αδικία. Ξέρετε ότι οι τυφλοί παίρνουν μια αποζημίωση. Αυτοί δε, είναι παιδιά ανθρώπων που έχουν σύνταξη Αντίστασης. Οι τυφλοί, λοιπόν, ενώ παίρνουν τη σύνταξη από τον
πατέρα τους, όσοι από αυτούς έχουν παντρευτεί δεν την παίρνουν και όσοι είναι ανύπαντροι, την παίρνουν. Πιστεύω ότι αυτό
το ποσό αφορά πολύ λίγα άτομα και θα μπορέσετε να το δώσετε,
διότι έτσι κι αλλιώς η σύνταξη που δίνετε είναι ελάχιστη.
Τέλος, στην επιτροπή, κύριε Σαχινίδη, κατέθεσα ένα χαρτί που
έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναγνωρίζει ότι ο χρόνος εξάσκησης των δικαστών
μπορεί να αναγνωρίζεται σαν συντάξιμος χρόνος. Αυτό δεν το
λάβατε υπ’ όψιν και δεν μας δώσατε καμμία απάντηση. Ελπίζω,
λοιπόν, σε ένα άλλο νομοσχέδιο να είστε πιο συνεπής, τουλάχιστον στη διαδικασία των προτάσεων που κάνουμε είτε αυτές
είναι θετικές είτε αρνητικές.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς
θα καταθέσουμε σε ποια άρθρα ψηφίζουμε «ναι» ή «όχι» και θα
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τα δώσουμε και στη Γραμματεία.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζω πως αυτό είναι το τελευταίο νομοσχέδιο που έρχεται μ’ αυτή τη διαδικασία. Δεδομένου, εν πάση περιπτώσει, ότι η τρόικα θα έρθει στις 20 του
μηνός, ελπίζω να μην έχουν τέτοια μορφή τα άλλα νομοσχέδια
που θα κατατεθούν μετά τις 22 του μηνός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρος
Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνω κατευθείαν στις τροπολογίες, γιατί είχα τη δυνατότητα, όταν μιλούσα στην πρωτομιλία
μου, να αναφερθώ αναλυτικά στα άρθρα, επισημαίνοντας κατ’
αρχάς ότι υπάρχει μια τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε
από ενενήντα συναδέλφους και αφορά το ζήτημα της φορολόγησης του Κάμπου της Χίου. Ούτε έχω πάει ποτέ στη Χίο ούτε
ξέρω το περιστατικό. Όμως, ακούγοντας το συνάδελφο εδώ και
από τη στιγμή που βλέπω ότι ενενήντα συνάδελφοι σε μια μέρα
υπογράφουν κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάποιο δίκιο πρέπει να
υπάρχει. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να το δείτε. Ας ξεπεράσουμε
τις αγκυλώσεις της υπηρεσίας, γιατί πρόκειται για ένα πάρα
πολύ σημαντικό ζήτημα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Όσον αφορά τις τέσσερις κυβερνητικές τροπολογίες, υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλουμε να βάλουμε κατ’ αρχήν:
Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό της διαδικασίας. Υπάρχει μία
εκτροπή, μία παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής. Κατατίθενται τροπολογίες οι οποίες είναι τεράστιες, όπως είναι για παράδειγμα η τροπολογία για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις, μια
τροπολογία με εκατόν πενήντα τρεις σελίδες. Αν είναι δυνατόν!
Δεύτερον, υπήρχαν προσθήκες –αναδιατυπώσεις, οι οποίες
κατατέθηκαν μετά τις τοποθετήσεις μας επί των άρθρων, δηλαδή
στην ουσία δεν μας έδιναν τη δυνατότητα να τις γνωρίζουμε και
να τοποθετηθούμε.
Δεύτερο θέμα. Ήταν ελλιπέστατη η διαδικασία του διαλόγου.
Όταν κατατίθεται στην ουσία ένα νέο νομοσχέδιο και μάλιστα,
πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι αυτή η τροπολογία που αφορά
τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις οργανισμών και δεν γίνεται με τη
μορφή του αυτοτελούς νομοσχεδίου, δηλαδή να ακούσουμε
τους κοινωνικούς φορείς, να έχουμε την ακρόαση, να ακούσουμε
τις απόψεις τους, είναι φανερό πλέον ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει
στην ουσία το διάλογο.
Συνεχίζετε να λειτουργείτε γρήγορα, πρόχειρα, αποσπασματικά, φέρνετε στη Βουλή προσθήκες επί προσθηκών, αναδιατυπώσεις επί αναδιατυπώσεων και τελικά αυτό που ψηφίζουμε,
κανείς δεν ξέρει τι είναι.
Εμείς τις δύο κυβερνητικές τροπολογίες που αφορούν τα θέματα λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή την τροπολογία η οποία
αναφέρεται στο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων
και την τροπολογία που αναφέρεται στο ζήτημα της μεταφοράς
των μαθητών, θα τις ψηφίσουμε. Θα τις ψηφίσουμε, όμως, επισημαίνοντας ότι φοβόμαστε πάρα πολύ για το κατά πόσο θα ξεκινήσουν και θα λειτουργήσουν εύρυθμα φέτος τα σχολεία, γιατί
υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση στην όλη προετοιμασία και δεύτερον, ότι για μια ακόμη φορά με τις τροπολογίες αυτές αποδεικνύεται πόσο ελλιπές ήταν το θεσμικό πλαίσιο του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πόσα προβλήματα καθημερινά συναντούν οι
δήμοι στην προσπάθεια να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα.
Στην άλλη τροπολογία, που αφορά την οργανωτική δομή των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μια πρώτη γενική επισήμανση είναι ότι περιλαμβάνει πρόχειρες και αποσπασματικές
ρυθμίσεις. Τη στιγμή που είμαστε σε αναμονή συζήτησης για γενική αναδιάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών, έρχονται τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Για ποιο λόγο, άραγε; Σε ένα-δύο μήνες
θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει μια ειδική συζήτηση.
Με την παρούσα τροπολογία ο Υπουργός Οικονομικών γίνεται
πανίσχυρος, γίνεται πραγματικά τσάρος της οικονομίας και των
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υπηρεσιακών μηχανισμών. Είναι πρωτοφανές με την επίκληση
των εκτάκτων αναγκών, παράγραφος 21 και 22, να δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών προσωπικά να τοποθετεί
τους διευθυντές των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, διευθυντές της αρεσκείας του και έξω από τη συνηθισμένη, την καθιερωμένη, τη νόμιμη διαδικασία των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Ποιος θα του λέει ποιος πρέπει να τοποθετηθεί; Είναι φανερό ότι
με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται μία κομματική άλωση του μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών και ότι τελικά αυτοί που γίνονται διευθυντές δεν θα είναι οι άριστοι, αλλά οι αρεστοί.
Αυτή, λοιπόν, την τροπολογία δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί επίσης έχει και μια άλλη παράγραφο, την παράγραφο 23, όπου γίνονται μειώσεις, για μια ακόμη φορά, στους μισθούς των
δημοσίων υπαλλήλων, που ήδη έχουν κατέβει αρκετά. Είναι κι
αυτό μια πρόχειρη, βιαστική, αποσπασματική ρύθμιση, γιατί και
πάλι βρισκόμαστε σε αναμονή συζήτησης για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί τόση βιασύνη; Γιατί δεν περιμένατε ένα μήνα ακόμη, να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα;
Μήπως βάζετε πολύ χαμηλά τον πήχυ, για να ξεκινήσετε από
τόσο χαμηλά τις διαπραγματεύσεις;
Αυτήν την τροπολογία την θεωρούμε απαράδεκτη και γι’ αυτό
την καταψηφίζουμε.
Τέλος, όσον αφορά την τελευταία τροπολογία, την ογκωδέστατη τροπολογία η οποία αφορά τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις
οργανισμών του δημοσίου, κατ’ αρχάς είπαμε ότι μπαίνει με μία
απαράδεκτη διαδικασία. Έπρεπε να έρθει σαν αυτοτελές νομοσχέδιο, για να γίνει διάλογος και ακρόαση φορέων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εμείς, κύριοι Υπουργοί, από θέση αρχής, είμαστε υπέρ του
μικρότερου κράτους. Πιστεύουμε ότι όσο λιγότερο κράτος υπάρχει, τόσο λιγότερα προβλήματα, διαφθορά, σκάνδαλα. Άλλωστε,
διαφθορά μεταξύ ιδιωτών δεν υπάρχει. Στα πλαίσια, λοιπόν, της
βασικής μας αρχής για λιγότερο κράτος, θυμίζουμε ότι το Μάιο
του 2009 καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για καταργήσεις-συγχωνεύσεις διακοσίων πενήντα οργανισμών και μάλιστα,
χωρίς καμμία πώληση. Έγιναν οι εκλογές και δεν προλάβαμε να
ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας αυτό.
Στη συνέχεια, ήρθε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η οποία για δέκα
πέντε μήνες δεν έκανε τίποτα απολύτως, ενώ βρήκε μια έτοιμη
δουλειά. Αντίθετα, έφερε στα τέλη του 2010, το Δεκέμβριο του
2010, το ν.3895, με τον οποίο καταργούσε είκοσι επτά μόνο οργανισμούς και μάλιστα, οι είκοσι επτά αυτοί οργανισμοί ήταν
μέσα από τους διακόσιους πενήντα πέντε, που είχαμε προτείνει
εμείς.
Τώρα, έρχεται η Κυβέρνηση με αυτή τη γιγαντιαία τροπολογία
και καταθέτει την πρότασή της για καταργήσεις, συγχωνεύσεις
άλλων τόσων περίπου οργανισμών.
Επί της ουσίας, εμείς είπαμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στη μείωση του κράτους. Όμως, καταψηφίζουμε αυτήν την τροπολογία,
γιατί, πρώτον, δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία, δεν έγινε
διάλογος όπως έπρεπε να γίνει. Δεύτερον, έρχεται πρόχειρα,
βιαστικά, αποσπασματικά, ισοπεδωτικά και τρίτον, παραχωρείται
ευρύτατη υπερεξουσία στον Υπουργό Οικονομικών, υπερεξουσία που ενδεχομένως είναι αντισυνταγματική.
Στέκομαι για λίγο στη σελίδα 28, στην παράγραφο ια’, όπου
μεταξύ άλλων λέει ότι ανατίθεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Οικονομικών να αντιμετωπίσει ζητήματα κατάργησης και άλλων
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος,
εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κ.λπ., γενικώς και αορίστως, χωρίς να αναφέρει για ποια νομικά πρόσωπα
μιλάει.
Επίσης, υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα με τα περιουσιακά
στοιχεία αυτών των οργανισμών, τα οποία παραχωρούνται ενδεχομένως και στη σύσταση άλλης ανώνυμης εταιρείας.
Κλείνοντας, θέλω να καταγγείλουμε την υποκρισία της Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ σε είκοσι μήνες κατήργησε με το ν.3895/2010 είκοσι επτά οργανισμούς, στο ίδιο
διάστημα των είκοσι μηνών ίδρυσε σαράντα μία νέες γενικές και
ειδικές γραμματείες. Δηλαδή, από τη μια απολύουν υπαλλήλους
για να περιορίσουν το δημόσιο και από την άλλη, το διογκώνουν,
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διογκώνουν το κράτος, ξοδεύοντας εκατομμύρια ευρώ για να βολέψουν «ημετέρους».
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω σε μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Σαράντα μια γενικές και ειδικές γραμματείες ιδρύθηκαν αυτό
το εικοσάμηνο. Ερωτούμε, λοιπόν: Πόσες απ’ αυτές τις γενικές
και ειδικές γραμματείες λειτουργούν; Με ποιες διαδικασίες προσελήφθη το προσωπικό σε αυτές; Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας τους; Ποια είναι η σκοπιμότητα της συστάσεως τέτοιων
γενικών και ειδικών γραμματειών, όπως για παράδειγμα της νέας
αυτοτελούς υπηρεσίας; Τι σημαίνει αυτό; Ή τι σημαίνει μια άλλη
που ονομάζεται Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι και
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου; Αν είναι δυνατόν! Δεν
το καταλαβαίνουμε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι σε μια λογική, η
οποία έπρεπε να έχει ξεπεραστεί. Από τη στιγμή που λέμε ότι
πάμε για λιγότερο κράτος, αυτό πρέπει να το εννοούμε και να το
κάνουμε πράξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτριος Λιντζέρης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Φτάνουμε στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, μιας πολύ μακράς κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Είμαστε
τρεις ημέρες εδώ και πέντε ημέρες στις δύο αναγνώσεις στην
Επιτροπή της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στα άρθρα, θα
ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, μία προς την Αντιπολίτευση
και μια προς την Κυβέρνηση.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, επειδή επιδιώκετε να
δοθεί η εντύπωση ότι η Κυβέρνηση ή οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης είναι ανάλγητοι και επιχαίρουν με το να κόβουν επιδόματα ή να παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα, έχω να σας πω ότι και εμείς
έχουμε τουλάχιστον το ίδιο με εσάς αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας. Απλώς, έχοντας συνείδηση της κατάστασης
και των καιρών, προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί.
Προς την Κυβέρνηση απευθύνομαι τώρα. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι στις 24 του μηνός η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα η
καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ήθελε να δείξει
συγκεκριμένο έργο, ότι έχει νομοθετήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που είχε λάβει. Μπορεί κανείς να καταλάβει βεβαίως ότι η
καινούργια ηγεσία έχει βάλει σε μια επιτάχυνση κάποια πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Θεωρώ,
όμως, ότι αυτό πρέπει να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο ευρύτατη ύλη, τόσο πολυσχιδής ύλη, τέτοια μείξη μειζόνων και ελασσόνων ζητημάτων, όπως
ακριβώς αυτό που συνέβη με αυτό το νομοσχέδιο και αυτό που
είδαμε και σήμερα.
Εκτιμώ -και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό- ότι εμείς, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατανοώντας απολύτως τις πολεμικές συνθήκες στο χώρο της οικονομίας, όπως κατ’ επανάληψη έχει πει
ο κύριος Υπουργός, σαφώς και συναινούμε, σαφώς και συμφωνούμε, σαφώς και στηρίζουμε. Θέλω, όμως, να πω συγκεκριμένα
ότι οι ενοποιήσεις, παραδείγματος χάριν, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση, αλλά έχω την
εντύπωση ότι καθεμία ρύθμιση απ’ αυτές που σήμερα συζητάμε
θα την βρούμε και στο μέλλον, γιατί δεν υπάρχει μια πλήρης αναλυτική εικόνα ούτε οικονομοτεχνικές μελέτες ούτε συγκεκριμένος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων, που πλέον βρίσκονται σε
μια διαδικασία ενοποίησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο
όλες αυτές τις ημέρες, να εκθέσουμε τις απόψεις μας για τις
οποίες καθίσταται αναγκαία μια τέτοια δυσάρεστη πολιτική,
όπως είναι η περικοπή συγκεκριμένων παροχών κάποιων επιδομάτων στους δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ..
Έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι είναι σκληρό να ανατρέπεις
προγραμματισμό ζωής. Με δεδομένο, όμως, ότι το επιβάλλει η
ανάγκη και πάντα ισχύει το, «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε στην προ-
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σπάθεια εξόδου από την κρίση.
Ομολογουμένως, έχει γίνει προσπάθεια για δίκαιη και κατά το
όσο είναι δυνατόν κατανομή των βαρών, αλλά βέβαια δεν νομίζω
ότι μπορεί να υπάρξει άνθρωπος μέσα σε αυτήν την Αίθουσα,
δεξιά μας ή αριστερά μας, που να μπορεί να υπερασπιστεί τις
περικοπές των κοινών επιδομάτων και δεν αναφέρομαι βέβαια
στα επιδόματα γαλοπούλας που δίνονταν παλιά, αναφέρομαι στα
απλά και αναγκαία επιδόματα, που τόσα χρόνια το ίδιο το κράτος
παρείχε, προκειμένου να μην αυξήσει το βασικό μισθό και να μεταφερθεί αυτό στη σύνταξη. Και θέλω να πιστεύω ότι η συζήτηση
που ξεκινά για το ενιαίο μισθολόγιο, θα άρει πολλές από τις αδικίες που ήδη υφίστανται, θα εξορθολογίσει μισθούς και δεν θα
χρησιμοποιηθεί αυτό, ως διαδικασία για περαιτέρω μείωση.
Είπα και στην πρωτομιλία μου ότι το ξεπέρασμα της κρίσης θα
συμβεί μόνο αν όλοι συνεισφέρουμε, εφ’ ω ετάχθη και δύναται
έκαστος, και αν συμμετέχουμε όλοι, πολιτικές δυνάμεις, παραγωγικές τάξεις, πνευματική ηγεσία και λαός και αναφέρομαι και
στην οικονομική, αλλά και στην αξιακή συμμετοχή του καθενός
μας. Και βέβαια, σε αυτήν την κατεύθυνση το παράδειγμα θα
πρέπει να το δώσει πρώτα η Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να συνεχίσει με ένα σταθερό βήμα, χωρίς καμμία αντιφατική ή άδικη
συμπεριφορά, χωρίς αλαζονική συμπεριφορά, χωρίς επιλεκτικές
αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις του σημερινού νομοσχεδίου καλύπτουν κατά το δυνατόν αυτά τα κριτήρια
που έβαλα πιο πάνω.
Στις βασικές κατευθύνσεις τώρα επιδιώκεται η θεμελιακή αναδιάρθρωση των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών και η ορθολογική μείωση του κράτους. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι ο Έλληνας –και το κατανοούμε απολύτως, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης- βλέπει το μηνιαίο του εισόδημα να ελαττώνεται και τον προγραμματισμό της ζωής του να
ανατρέπεται. Έχω την εντύπωση, όμως, ότι βλέπει, έστω και λίγο
αχνό φως στο βάθος του τούνελ, μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό και κυρίως, μετά την απόφαση στις 21 Ιουλίου στις Βρυξέλες. Η μείωση των δημοσίων δαπανών, βεβαίως, πρέπει να
γίνεται, χωρίς να πλήττεται το κράτος-πρόνοιας και αυτό θεωρώ
ότι είναι μια υπερκομματική επιδίωξη.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει
κανείς σε αυτή την Αίθουσα που να διαφωνεί ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματικός και
πιο ουσιαστικός. Σαν γιατρός θα αναφερθώ στην παράγραφο 18
του άρθρου 10. Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα θέμα που έχει
απασχολήσει τον υγειονομικό κόσμο στη Βουλή, εδώ και πολύ
καιρό. Ο πρώτος που το έθεσε σαν θέμα ήταν ο κ. Αβραμόπουλος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα Παρασκευή και την Κυριακή γίνονταν οι εκλογές.
Είναι ζήτημα που χρειάζεται ευρεία συζήτηση, στο πλαίσιο βέβαια του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι ζήτημα Υπουργείου Οικονομικών, γι’ αυτό και ορθά ο Υπουργός Οικονομικών επισημαίνει
ότι η εφαρμογή του νόμου για την απελευθέρωση δεν σημαίνει
ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό αφορά και την άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος και την επιχειρηματικότητα στο χώρο της
υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ανοικτό, δεχόμαστε τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι οσονούπω θα καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, αναμένουμε, το παρακολουθούμε,
και βεβαίως, σας λέω εκ των προτέρων, ότι δεν μπορεί καμμία
απόφαση να είναι κόντρα στο δημόσιο συμφέρον, κόντρα στις
αρχές δημόσιας υγείας και βεβαίως, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν
της αρχές ιατρικής δεοντολογίας.
Θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσω τρία
απλά στοιχεία, γιατί ισχυρίζομαι από την αρχή της συζήτησης ότι
αυτό στο οποίο αντιπολιτεύεστε, δεν είναι αυτό το οποίο κατατίθεται. Λέτε, λοιπόν, εσείς εδώ ότι η αύξηση της προίκας στον
ΟΠΑΠ, που επιχειρεί μέσω αυτού του νόμου η Κυβέρνηση, στην
ουσία ευνοεί κάποιους μεγαλομετόχους του 20%. Είκοσι και είκοσι –λέει- σαράντα.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έψαξα, λοιπόν, και εγώ στον μετοχολόγιο του ΟΠΑΠ. Μπορείτε να μπείτε στο internet και να το δείτε, είναι εύκολο. Ο μεγαλύτερος μέτοχος που υπάρχει στον ΟΠΑΠ, λοιπόν, είναι δύο
αμερικάνικα funds, δύο τεράστιοι κολοσσοί, η «CAPITAL» και η
«FIDELITY», που έχουν κεφάλαια της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου -αγοράζουν δύο-τρεις φορές το δημόσιο χρέος- και οι
οποίοι έχουν το 15% του ΟΠΑΠ. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι διασπορές της τάξης του 0,5% έως 1,2%.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι μεγαλομέτοχοι,
τα συμφέροντα, οι οποίοι φέρονται να κερδίζουν απ’ αυτήν την
ιστορία. Είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στον ΟΠΑΠ, ακριβώς
επειδή πιστεύουν στην πολύ μεγάλη οικονομική του δυνατότητα
και είναι πολύ μεγάλος πληθυσμός Ελλήνων και ξένων επενδυτών, που έχουν πολύ χαμηλό αριθμό μετοχών. Έτσι, λοιπόν, να
μην λέμε «κάποιοι συγκεκριμένοι» και να ενοχοποιούμε. Αυτά τα
στοιχεία δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Μια τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επισημαίνω ότι το Προεδρείο έχει ένα πρόβλημα με τα χρώματα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Έχετε δίκιο κύριε Παπαδημούλη,
έχω μιλήσει ένα λεπτό παραπάνω από εσάς.
Να πω μόνο κάτι, έστω και την τελευταία στιγμή. Σας το είπα
και στην επιτροπή, οφείλω να το καταθέσω, έστω και τώρα. Οφείλατε να έχετε ξεχωρίσει τα παιδικά παιχνίδια. Υπάρχουν δεκάδες
αποφάσεις δικαστηρίων που λένε ότι αυτό είναι εκτός ύλης. Το
καλοκαίρι στα διάφορα ξενοδοχεία υπάρχουν εκατοντάδες τεχνικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, τα οποία, αν διαβάσετε το νόμο,
έτσι όπως διατυπώνεται, υπάρχει κάποιο κενό. Αν μπορείτε, διορθώστε το.
Τέλος, σας είπα ότι στο άρθρο 50 παράγραφος 1, ενώ κάποιος
που έχει τεχνικά παιχνίδια φορολογείται με ένα τέλος στην εγκατάσταση, είναι εγκαταστημένη η φορολογική μνήμη, άρα φορολογείται από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει να πληρώνει τέλος και κάθε χρόνο; Αυτά είναι μικρά
ποσά. Φαντάζομαι ότι η επιτροπή θα το κατανοήσει κατεβάζοντάς το κατά πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε πολύ
κύριε συνάδελφε. Ήδη έχουμε παραβιάσει κατά πολύ το χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Μόνο μια φράση, κύριε Πρόεδρε.
Η λογική του νομοσχεδίου είναι ότι δεν μπορείς να λειτουργούν τυχερά παιχνίδια σε μικτούς και κοινόχρηστους χώρους.
Πρέπει λοιπόν να είναι αμιγείς οι χώροι. Ερώτηση: Το ίντερνετ
καφέ εξ ορισμού δεν είναι αμιγής χώρος. Εκεί μπορεί να παίξετε
τυχερά παιχνίδια, ιντερνετικό στοίχημα; Νομίζω πως όχι. Αν όμως
το διαβάσετε εκεί, νομίζω πως αφήνετε κάποιο περιθώριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε πολύ τον
κ. Λιντζέρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από δέκα και περισσότερες ώρες κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οι Υπουργοί δεν θέλουν να
πουν τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Προφανώς τα είπαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σε αυτά που άκουσαν δεν
έχουν να πουν τίποτα απολύτως, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού): Κύριε συνάδελφε, στα ερωτήματα τα οποία θέσατε
εποικείται νομοθετική ρύθμιση. Την επεξεργάζεται το Υπουργείο
και θα έρθει και για τα δύο ζητήματα που θέσατε σε σχέση με τα
εισιτήρια στα καζίνο και σε σχέση με τις μεταφορές. Μέσα στο
Σεπτέμβριο θα έχουμε πρόβλεψη και για τα δύο αυτά θέματα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά τι πρόβλεψη; Μας
φωτίσατε, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί των άρθρων 1
έως 54 και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
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Οικονομικών «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»
και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3 ως
έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με ευ-
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ρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
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Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό
αριθμό 475 και ειδικό 85 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
με γενικό αριθμό 475 και ειδικό 85 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο
νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό
αριθμό 479 και ειδικό 89 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
με γενικό αριθμό 479 και ειδικό 89 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο
νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό
αριθμό 480 και ειδικό 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
με γενικό αριθμό 480 και ειδικό 90 έγινε δεκτή ως έχει με ευρύτατη πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό
αριθμό 484 και ειδικό 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
με γενικό αριθμό 484 και ειδικό αριθμό 93 έγινε δεκτή με ευρύτατη πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ψήφιση του
ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα
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αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» έγινε δεκτό επί
της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «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».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νομοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «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» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«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
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυμάτων και των συνδέσμων δήμων που
διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς
υπαλλήλους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν
δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά
περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν. 3865/2010 (Α’ 120).»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9
του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«δ. για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πάγιας αποζημίωσης
για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή
σε συνέδρια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 2 των
άρθρων 36 και 37 του ν. 3205/ 2003 (Α’297) αντίστοιχα.»
3. Στο τέλος του του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προστίθεται
παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
καθώς και των κατόχων ειδικών προσωποπαγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α’118), λαμβάνεται υπόψη ο
μηνιαίος βασικός μισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του
ανωτέρω νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθοδοτούνταν κατά το
χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένος με
το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν
και στα έτη υπηρεσίας τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό
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επίδομα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.»
4.α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007,
που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6 του
ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της ισχύος τους, ως εξής:
«15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1)
έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί
και μέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς
και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο
υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010. Στην περίπτωση αυτή ο
χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί
να υπερβαίνει, με συνυπολογισμό και της λοιπής συντάξιμης
υπηρεσίας, το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, κατά περίπτωση.
γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και 20 του ν.
2084/1992 (Α’ 165), κατά περίπτωση.
δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα
κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν
μόνο φορέα κατ’ επιλογή.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και
για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από
1.1.1993 και μετά.
γ. Δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί με βάση τις αντικαθιστώμενες διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά.
5.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12
του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προκειμένου για υπάλληλο που προσλήφθηκε για πρώτη
φορά από 1.1.1983 και μετά, εφόσον για την προϋπηρεσία του η
οποία απετέλεσε προσόν διορισμού κατά τα ανωτέρω, έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
των άρθρων 10 ή 11 του ν. 1405/1983.
Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού για την πρόσληψη του υπαλλήλου, διανύθηκε σε
χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, για τον
υπολογισμό της ως συντάξιμης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των
Κοινοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως αυτοί
κάθε φορά ισχύουν.»
β. Στο τέλος του άρθρου 13 του π.δ. 169/2007, προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για το συντάξιμο κάθε υπηρεσίας από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 12 η οποία έχει διανυθεί σε χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, με ασφάλιση για σύνταξη σε ασφαλιστικό
οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική
Ασφάλιση.»
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και
για υπηρεσίες που έχουν διανυθεί σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες όμως έχουν επεκταθεί οι Κοινοτικοί
Κανονισμοί για την Κοινωνική Ασφάλιση.
6. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 11 του άρθρου 15 και
της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 42 του π.δ. 169/2007,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης των
υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν, σε ποσό που προσεγγίζει την κανονισθείσα σύνταξη,
όπως αυτό προκύπτει από την οίκοθεν ένταξή τους σε ανάλογο,
του συνολικού χρόνου ασφάλισης, συντάξιμο μισθό της αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, όπως
ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει κάθε φορά.»
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7.α. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 22 και της παρ. 7
του άρθρου 50 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αιτήσεις που υποβάλλονται ή ένδικα μέσα που ασκούνται,
στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
από οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης
ή επιδόματος, την αύξησή τους ή την αναγνώριση και προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας, δεν έχουν κανένα έννομο
αποτέλεσμα, ούτε λαμβάνονται υπόψη αν δεν συνοδεύονται από
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να παρέχει τη σχετική
εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης προς τον φέροντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια Αρχή και προκειμένου για κατοίκους
εξωτερικού από την οικεία Προξενική Αρχή.»
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007 (Α’ 208) και
168/2007 (Α’ 209).
8.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του π.δ.
169/2007, όπως ισχύει μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.
3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των
στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας γίνεται:
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 22½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25
έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των
λοιπών στρατιωτικών της παραγράφου 1, καθώς και αυτών της
παραγράφου 9 γίνεται:
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25
έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 41 του
π.δ.169/2007 καταργείται.
9. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007
καταργούνται και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης λόγω εξαμήνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
43 του Κώδικα αυτού, η σύνταξη που προσαυξάνεται για το λόγο
αυτόν, μπορεί να ορισθεί μέχρι το μηνιαίο μισθό ενέργειας, με
βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, όπως αυτός ορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 34 αυτού του
Κώδικα, κατά περίπτωση, προσαυξημένου κατά 50%.»
10. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 56
του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011,
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η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση τριάντα
έξι (36) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα έξι (36) ετών, για όσους θεμελιώνουν
δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2012 και μετά, αυξάνεται κατά
ένα (1) έτος για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη
συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα
(1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας.»
11.α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης
αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ.
169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος για την άσκηση κάθε
βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%.»
β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης β’ της
παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων
κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει
δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας ή
με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»
γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή
έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.
12. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007
καταργούνται.
13. α. Στο τέλος του άρθρου 66 του π.δ.169/2007, προστίθεται
παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση πράξης
με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως
συντάξιμος με καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς
ή εισφοράς εξαγοράς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της
παρ. 2β του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007. Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1405/1983 μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της,
μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος
που έχει αναγνωρισθεί με αυτήν μπορεί να χρησιμεύσει για τη
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο ή από
άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, κατ’ εξαίρεση και μετά από αίτηση του υπαλλήλου
είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, με την οποία
περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν
κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η
αναγνώρισή του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την
αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από
την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται.»
β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν
υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εκκρεμούν για εξέταση στις διευθύνσεις συντάξεων, καθώς και οι
σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις διευθύνσεις
συντάξεων, τίθενται στο αρχείο.
14.Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12 και της
παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007, καθώς και το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5 του
ν. 2703/1999 (Α’ 72 )
αντικαθίστανται ως εξής:

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα Ϟ της κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενης μηνιαίας
δόσης.»
Άρθρο 2
Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις
1.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2084/1992, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και
μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
και του εξηκοστού έτους της ηλικίας τους.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2084/ 1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:
«4. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α’
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007,όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014,
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί
στα 35 έτη ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού.»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2084/ 1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:
«7. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α’
της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007,όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2014,
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί
στα 35 έτη ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού.»
δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ έχουν εφαρμογή και
για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την ισχύ των διατάξεων αυτών.
2.α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3865/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν
εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των τομέων αυτού. Ειδικά
για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από
1.1.1993 και μετά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 2084/1992.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3865/ 2010
αντικαθίστανται, από την ημερομηνία ισχύος τους, ως εξής:
«3.α. Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/ 1992, για
τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή καταστατικών διατάξεων
υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α.,
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτωση.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3518/2006 (Α’ 272)
και της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α’ 239), αντίστοιχα.
Για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά
στους αντίστοιχους Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α..
Για τους ελλείποντες κλάδους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.
β. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, εφόσον το
επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά στο Δημόσιο,
καταβάλλοντας την εισφορά ασφαλισμένου που προβλέπεται για
όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992.
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γ. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν την ασφάλισή
τους προαιρετικά στο Δημόσιο, υπάγονται επίσης προαιρετικά
για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στην ασφάλιση των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων ή των αντίστοιχων τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες για τους
ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές.
δ. Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α’ και β’ έχουν εφαρμογή και για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταταγεί
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
ε. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, από την κατάταξή τους
μέχρι και την ισχύ της παρούσας ρύθμισης, έχουν ασφαλιστεί
στο Δημόσιο υποχρεωτικά αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ.
και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Δημόσιο
προαιρετικά, οι εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ του Δημοσίου θεωρούνται εισφορές υπέρ της προαιρετικής ασφάλισης.
στ. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιθυμούν να υπαχθούν
προαιρετικά στο Δημόσιο, καθώς και στους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε οι εισφορές που έχουν
καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Δημόσιο και στους αντίστοιχους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας,
αποδίδονται στους Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων και Υγειονομικών των κλάδων κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. για την τακτοποίηση
της ασφάλισής τους, με εξαίρεση τις εισφορές για τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α..
ζ. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλισή τους στο Δημόσιο και δεν έχουν ασφαλιστεί στο
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή το Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και στους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε η τακτοποίηση της
ασφάλισής τους στους εν λόγω Τομείς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γίνεται με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς για τους από 1.1.1993 και εφεξής ελεύθερους
επαγγελματίες, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη δημοσίευση
του παρόντος, για κάθε μήνα ασφάλισης, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Ασφαλιστικές εισφορές
προς τους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α. δεν αναζητούνται.
Η ως άνω καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με το ήμισυ του
αριθμού των μηνών για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του τρίτου από
τη δημοσίευση του παρόντος μήνα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα
για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
εκατό (100,00) ευρώ.
Για χρόνο ασφάλισης από την ισχύ του νόμου αυτού και εφεξής, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές για τους από
1.1.1993 και εφεξής εμμίσθους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α..
η. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση της
οφειλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν.
θ. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., που δεν έχουν καταβληθεί από τα ως άνω
πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στο Δημόσιο αντί του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ., δεν αναζητούνται.
ι. Για όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν κάθε
φορά.»
3.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«της παρ. 15 του άρθρου 9, της παρ. 7 του άρθρου 18, της
παρ. 4 του άρθρου 20, της παρ. 17 του άρθρου 34, καθώς και
της παρ. 7 του άρθρου 46 του π.δ. 169/2007 και».
β. Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010
διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 11 του νόμου αυτού και» και
το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 3
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του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής».
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, ως εξής:
«1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όλων
των άλλων Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν. Υ.Ε.),
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονομικής
Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.»
δ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»
ε. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της
περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/ 2007.»
4.α. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/ 2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για
όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν.
2084/1992, με εξαίρεση όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι την
31.12.2010.»
β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2011,
ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται
σύνταξη από το Δημόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
άρθρων 1 και 26 του π.δ.169/2007, εφόσον συμπληρώνουν 15ετή
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας τους.»
5.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για τους επιζώντες συζύγους με εξαίρεση όσους
έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν
κατά μεταβίβαση ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική
σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων
1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και για όσα από
αυτά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.
2592/1998. Η σύνταξη που καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.
3620/2007 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
β. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ’ εφαρμογή της παρ. 9
του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω
θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, δικαιούνται την
αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό
τους φορέα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει επέλθει
ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που
προβλέπονται από τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότητα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα
οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
γ. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση
τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημο-
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σίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι
μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου,
υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:
1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του
10ου και του 20ού έτους.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
169/2007, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται
στα τέκνα σε ίσα μέρη.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για
τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.
6.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου
22 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών. »
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/ 2010, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για
όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί
για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.»
7. Οι διατάξεις του ν. δ. 164/1973 (Α’ 223) κατά το μέρος που
αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται και οι προϋπηρεσίες
αυτές λογίζονται συντάξιμες με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/ 2007.
8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1976/ 1991 (Α’
184) καταργούνται.
9. Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ.
169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από
άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις
για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα από τις ίδιες, μετά
από αίτησή τους, που υποβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε
έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν
λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία
ισχύος του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.
10.α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010,
στη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας που έχει διανύσει
στην οργανική του θέση.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε
θέσεις Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
11. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006
(Α’ 265) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για:
i. τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα
ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς
και για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που μετατάσσο-
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νται, μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από
διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό
στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους,
ii. τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ.
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εντάσσονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι
την ένταξή τους.
12. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας των παραγράφων 4, 5 ή 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/ 2007, καθώς και των
άρθρων 101 ή 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), τα ποσά της παρ.
1 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α’67), προσαυξάνονται,
το μεν δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω
επιδόματος ανικανότητας, το δε δώρο Πάσχα και το επίδομα
αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων
1 έως και 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010.
13. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων β’ έως και η’
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α’120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14%, αντίστοιχα.
14.α. Από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους του Δημοσίου,
που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
i. για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%,
ii. για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 8% και
iii. για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης
της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της
μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με
αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν.
3670/2008 (Α’ 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης
διαφοράς, αφαιρουμένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
γ. Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν
με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι λαμβάνουν με
τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του
π.δ.169/2007 ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των
νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 ( Α’185).
δ. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα
από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την
παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται
των χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ.
στ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
3865/2010.
Άρθρο 3
Σύνταξη διαζευγμένων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004
(Α’ 48) τροποποιείται ως εξής:
«1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην
συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:».
2. Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3232/2004 (Α’ 48) τροποποιείται ως εξής:
«γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»
3.Το στοιχείο ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3232/2004 (Α’ 48) τροποποιείται ως εξής:
«ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο
να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.»
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4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούται
ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:
α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, εφόσον ο
γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο
χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25%
στο/στη διαζευγμένο/η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του
δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος
ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/η. Προκειμένου περί εγγάμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως
τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται
ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και
50% στο/στη διαζευγμένο/η.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα ή χήρο σύζυγο, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη
δικαιούται το αυτό σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση,
ποσοστό της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα σύζυγος.
β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/την διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω
ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.»
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του νόμου αυτού.
Άρθρο 4
Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
1. Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του
τακτικού προσωπικού του πρώην Ταμείου Υγείας Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό κατά
την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν με
διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν.
3655/2008 (Α’58), το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με
βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006,
καταβάλλονται στον τομέα στον οποίο εντάχθηκε ο φορέας ο
οποίος βαρύνετο με την καταβολή της κύριας σύνταξης κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008. Ο ίδιος τομέας βαρύνεται και
με την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί,
καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του πρώην
ταμείου, το οποίο είχε μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων
υπηρεσιών πριν την ένταξη του Ταμείου ως τομέα στον Οργανισμό Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και είχε επιλέξει
τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2. Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του
τακτικού προσωπικού του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό
κατά την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από το φορέα
αυτόν με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε, μετά την
ισχύ του ν. 3655/2008, το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με
βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006,
καταβάλλονται στους τομείς των φορέων στους οποίους εντάχθηκαν οι επί μέρους κλάδοι του πρώην ταμείου και στους οποίους μεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι τομείς βαρύνονται και
με την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί,
καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Ειδικά για το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε από
το πρώην ΤΑΔΚΥ σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την 1.8.2008
και διατήρησε το προηγούμενο της μετάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, οι προβλεπόμενες εισφορές κύριας
ασφάλισης καταβάλλονται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δη-
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μοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος βαρύνεται και με την καταβολή της
σύνταξής τους.
3. Το τακτικό προσωπικό του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ) οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν
ως Τομείς στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), που
υπηρετούσε κατά την 1.8.2008, συνταξιοδοτείτο από τους φορείς αυτούς με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού
Συνταξιοδοτικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του
ν. 3655/ 2008 το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006,
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α’ 191).
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του φορέα
αυτού, το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων
υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της
μετατάξεως ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Οι εισφορές εργαζομένου - εργοδότη που αντιστοιχούν στο
χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον προηγούμενο φορέα
μέχρι το τέλος του μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης των υπαλλήλων της παραγράφου αυτής
στο πρώην ΤΑΠΕΛ και στους τομείς του ΤΑΠΙΤ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5. Το προσλαμβανόμενο από 1.10.2008 τακτικό προσωπικό
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με τις επωνυμίες «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»
(ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα»
(ΤΕΑΙΤ), «Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας»
(ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ), το
οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26) και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.
4277/1962.
6.α. Το προσλαμβανόμενο από 1.1.2007 τακτικό προσωπικό
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – ΟΑΕΕ», το
οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το οποίο
ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών
ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962.
β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το χρονικό διάστημα από το διορισμό του
στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3163/1955 (Α’ 71).
7. Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του
ΙΚΑΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης
Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου
«ΕΔΕΜΕΔ», κατά
τον οποίο ελάμβαναν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιστρέψουν
τις συντάξεις που έλαβαν κατά το χρόνο αυτόν και καταβάλλουν
τυχόν μη καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εισφορές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.
Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και στον Ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑΕΤΑΜ, στον
οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.
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Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του
ποσού της σύνταξης μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.
Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και στο
ΕΤΕΑΜ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για
τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σε τριάντα
έξι (36) δόσεις μετά από αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η
οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ισχύ του παρόντος
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Τυχόν οφειλόμενες εισφορές, σύμφωνα με τα παραπάνω, εξοφλούνται εφάπαξ.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από
την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.
8. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης 2α της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προθεσμία υποβολής δήλωσης διατήρησης του προηγούμενου της μετάταξης ή
μεταφοράς ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος από
τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατείνεται
για τρείς μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Το τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)», το
οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους
των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται - από το διορισμό του
στον ΔΟΑΤΑΠ - στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
10.α. Το προσωπικό του Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α’188) εξακολουθεί να διέπεται από
το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο
οποίο υπαγόταν πριν τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από
την οποία μεταφέρεται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού,
καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής,
του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.
3891/2010.
11.α. Το προσωπικό των φορέων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εξακολουθεί να διέπεται από το
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο
υπαγόταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς, εκτός εάν με δήλωσή του επιλέξει, μέσα σε προθεσμία
τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου κοινής υπουργικής απόφασης, να
μεταφερθεί στα αντίστοιχα ταμεία που υπάγεται το προσωπικό
των φορέων υποδοχής.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από
την οποία μεταφέρεται.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού,
καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής,
του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.
3920/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5
Διευθύνσεις Συντάξεων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 79/1990 (Α’ 37) αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α’ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής:
Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών
Συντάξεων.
β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων
Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και
Ειδικών Κατηγοριών.
γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.
δ) Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί
των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων.
Β’ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
β) Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Γ’ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
1. Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.).
2. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής
Πληρωμής είναι οι ακόλουθες:
α) Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων.
β) Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συντάξιμης
υπηρεσίας.
γ) Έκδοση ανακλητικών πράξεων.
δ) Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε) Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων.
στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων
από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο αναγνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο).
ζ) Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώσεις που
προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία.
η) Καθορισμός αν υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη.
θ) Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ι) Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των ανωτέρω
πράξεων, καθώς και των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ).
ια) Εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις
οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.
ιβ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων.
ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες αρχές, σε φορείς και
σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως.
3. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών
Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
α. Τμήμα Α’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
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Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματικών
υπαλλήλων),
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του εκπαιδευτικού προσωπικού
των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού),
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
- Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών λειτουργών),
- Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική
προστασία του Δημοσίου, καθώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης),
αβ) υπαλλήλους:
- της Βουλής,
- του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
- της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,
- της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
- της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,
αγ) υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και
του ΕΘΙΑΓΕ και
αδ) το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
β. Τμήμα Β’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ββ) υπαλλήλους:
- της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων,
γ. Τμήμα Γ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών
υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους),
- Εθνικής Άμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών),
- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ββ) υπαλλήλους:
- Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑT.)
- Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
- Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και
γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).
δ. Τμήμα Δ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:
- Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
- Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμβανομένου του
προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής),
ββ) υπαλλήλους:
- του Εθνικού Τυπογραφείου,
- του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/Ν.Π.Δ.Δ.),
- της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),
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- της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη,
- του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
- του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,
- του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
(ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,
γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
4. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών
Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών διαρθρώνεται στα πιο
κάτω Τμήματα:
α. Τμήμα Α’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλήλους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών.
β. Τμήμα Β’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρχες, Δημάρχους και
Προέδρους Κοινοτήτων.
γ. Τμήμα Γ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους:
- Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,
- των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (Α’ 42),
- Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
- Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ),
- Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ),
- Ν.Π.Δ.Δ. που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει
το Δημόσιο,
- του ΚΕΠΕ, του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ,
γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξιούχοι
ΟΓΑ,
δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.
δ. Τμήμα Δ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ,
- της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ),
- της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας,
- των Εκκλησιαστικών Σχολών,
ββ) υπαλλήλους και συμβούλους του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ),
γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών,
δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.),
εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής,
καθώς και υπαλλήλους:
- του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών
Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.),
- του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
- της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βιβλιοθηκών.
5. Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
α. Τμήμα Α’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Τμήμα Β’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν:
- Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστι-
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κού Σώματος,
- Πολεμικές Συντάξεις και
- Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμάχου Πληθυσμού.
γ. Τμήμα Γ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών
και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών
και Πολεμικών Συντάξεων είναι οι ακόλουθες:
α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων.
β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης.
γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.
δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ.
ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων.
στ) Εξυπηρέτηση δανείων.
ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξεων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης.
θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατάστασης,
ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπόμενης ημερομηνίας
φοίτησης συνταξιούχων.
ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρισμός σύνταξης.
ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το
ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων.
ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών σύνταξης
ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομάτων λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης αναπροσαρμογής, όταν δεν
εκδίδεται συνταξιοδοτική πράξη.
ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση και αφορούν μηχανογραφικές εφαρμογές
των συντάξεων.
ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύνταξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που
προκύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής.
ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συνταξιούχους.
ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμένου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος.
ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή,σε δημόσιες αρχές, σε φορείς και
σε μεμονωμένους πολίτες επί ερωτήσεων, αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης.
κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Διεύθυνσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων κλιμακίων του ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διενέργειας
Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων.
κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέντων στρατιωτικών συνταξιούχων.
κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή
εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων.
κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου.
κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου.
κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού, καθώς
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και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της
Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και
Εντολής Πληρωμής Συντάξεων.
κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των
ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.
κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
7. Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών
Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμήματα:
α. Τμήμα Α’ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 7 υπό
στοιχεία α’ μέχρι και κα’ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β. Τμήμα Β’ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 7 υπό
στοιχεία α’ μέχρι και κα’ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών,
καθώς και επί των συντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών.
γ. Τμήμα Γ’ Διενέργειας Μεταβολών
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 7 υπό
στοιχεία α’ μέχρι και κα’ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.
δ. Τμήμα Δ’ Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 7 υπό
στοιχεία κβ’ μέχρι και κζ’ αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής.
8. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής
Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι
οι ακόλουθες:
α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ..
β) Κατάρτιση ή επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιοδοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κωδικοποίηση
αυτής.
δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για
κύρια σύνταξη.
ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επεξεργασία αυτών για την
υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά
στις συντάξεις.
στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου.
ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φορείς και
σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης.
η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινουμένων εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμπλήρωση και αποστολή
των σχετικών εντύπων.
θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 2592/1998.
ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του
τομέα των συντάξεων.
ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρμοδίου
κλιμακίου, καθώς και των αποφάσεων των Τμημάτων του Ελε-
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γκτικού Συνεδρίου.
ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά εκδιδομένων
πράξεων από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων.
ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξεων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών, στους οποίους,
σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα.
ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφάσεων, που
εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968 (Α’
258).
ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντάξιμης
υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968,
σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης τμήματος αυτής από επίσημα στοιχεία.
ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά
πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων.
ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968.
9. Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης
Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω
τμήματα:
α. Τμήμα Α’ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 9, υπό
στοιχεία α’ μέχρι και ζ’ αρμοδιότητες.
β. Τμήμα Β’ Διεθνών Σχέσεων
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 9, υπό
στοιχεία η’ μέχρι και ι’ αρμοδιότητες.
γ. Τμήμα Γ’ Άσκησης Ενδίκων Μέσων
Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 9, υπό
στοιχεία ια’ μέχρι και ιζ’ αρμοδιότητες.
10. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκπεραίωσης - Αρχείου και Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες:
α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύνσεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων.
γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων.
δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, καθώς και
των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων.
ε) Χορήγηση αντιγράφων από έγγραφα των συνταξιοδοτικών
φακέλων.
στ) Ταξινόμηση και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φακέλων.
ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων εγγράφων στους οικείους
συνταξιοδοτικούς φακέλους.
η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδομένων πράξεων ή αποφάσεων κατ’ έτος βιβλιοδετούμενων σε τόμους.
θ) Ταξινόμηση των εγγράφων που παραμένουν ή περιέρχονται
για φύλαξη στο Αρχείο.
ι) Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγγράφων,
πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων.
11. Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών ορίζονται ως εξής:
α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής
και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
β) Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πολιτών στις καθ’
ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και
αποστολή αιτιολογημένων απαντήσεων προς τους πολίτες, εντός
των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών.
γ) Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Εξυπηρέτησης
του Πολίτη.
δ) Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα
Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και αποτελεσματική
πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την έκβαση της
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υπόθεσής τους στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της.
ε) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
στ) Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδοτικών
πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό
της σύνταξής τους.
ζ) Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συνταξιοδοτικής
κατάστασης των συνταξιούχων, όπως διαγραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.
η) Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και
οδηγιών σχετικά με θέματα των Διευθύνσεων Συντάξεων.
θ) Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ι) Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους
στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για την αξιοποίησή τους.
12. Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Δ.Α.Υ.Κ. με τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ.Α.Υ.Κ. και
β) παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις
Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονομικού των Υπουργείων, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο Δ.Α.Υ.Κ..
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων
1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων, των
βοηθημάτων και των επιδομάτων που βαρύνουν το Δημόσιο και
πληρώνονται από αυτό, με εξαίρεση τις προσωπικές συντάξεις,
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με
πράξη που εκδίδεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. »
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007
αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Η ένσταση ασκείται:
α) Από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας
Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων
Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμενο έλεγχο, διαπιστωθεί
εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιοδοτικών διατάξεων.
β) Από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και μόνο κατά το
μέρος του κανονισμού σύνταξης, μέσα σε έξι μήνες από τον κοινοποίηση της πράξης.»
3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδρομής
ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με
τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να γίνει από το όργανο
που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από
τον ενδιαφερόμενο, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της
πράξης.
Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη
που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν
οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.»
4. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
66 του π.δ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο μέσα σε έξι μήνες από τότε που θα περιέλθουν σε αυτόν. »
5. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
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«Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής
Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση
στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από
τον Υπουργό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους,
καθώς και από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έξι
μηνών από την κοινοποίησή τους.»
6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
67 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των
αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου,
καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά,
χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για
σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να ασκηθεί
ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών
από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την
ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης
που παραλείφθηκε.»
7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ.
169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10
του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και
για την προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου
αυτής.»
8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων π.δ. 168/2007 (Α’ 209) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων, των
βοηθημάτων και των επιδομάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, γίνεται από τις Διευθύνσεις Συντάξεων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται
από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και
Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.»
9. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η πράξη κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε ένσταση που
ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από
τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη, οι
οποίοι δεν μετείχαν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση και τον έλεγχο
της πράξης που προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από
ισάριθμους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης.»
10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται:
α) από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας
Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων
Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί
εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιοδοτικών διατάξεων και
β) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών
από την κοινοποίηση της πράξης.»
11. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Η διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδρομής
ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με
τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να γίνει από το όργανο
που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από
τον ενδιαφερόμενο, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της
πράξης.
Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη
που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν
οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.»
12. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κοινοποιούνται
στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα μέσα
που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο μέσα σε έξι μήνες από
τότε που θα περιέλθει σε αυτόν η πράξη ή η απόφαση.»
13. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
106 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε
έφεση ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών εντός έξι μηνών
από την έκδοσή τους, καθώς και από κάθε έναν που έχει έννομο
συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»
14. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
107 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των
αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου,
καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά,
χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για
σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να ασκηθεί
ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών
από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την
ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης
που παραλείφθηκε.»
15. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ.
168/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10
του άρθρου 66 του π.δ. 169 /2007, έχουν ανάλογη εφαρμογή και
για την προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου
αυτής, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 105 του Κώδικα αυτού.»
16.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται
ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου και αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
β. Από την καθοριζόμενη, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού καταργούνται τα άρθρα 8-14 του π.δ. 79/1990, καθώς και η παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 509/1991 (Α’ 190).
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται
ετησίως το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων
που διενεργεί το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.
Άρθρο 7
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Ε’, κατά το μέρος που αφορούν τις προθεσμίες άσκησης των προβλεπομένων από αυτές ενδίκων μέσων,
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους
βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για
το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των
υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α’ 276).
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 8
Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση Γ’ ως εξής:
«Γ. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα:
Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1Α, που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1Β
και β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3.»
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων
ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείμενες διατάξεις,
και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.
Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα
δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α’ εφαρμόζεται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000 τ.μ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. έχουν εκδοθεί όλες οι οικοδομικές άδειες και λοιπές αναγκαίες εγκρίσεις για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος.
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με
την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί
της ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν
από αυτούς δικαιώματα, (ii) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, (iii)
ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς
και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόμενες
ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες
των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και (v)
οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους
στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων
και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας και
καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενος
κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας
προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση,
αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και δεσμεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν εμπράγματα δικαιώματα
επικαρπίας ή οίκησης παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και
περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
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5. Η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών
διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2
επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής
και εφόσον έχει χορηγηθεί το σήμα λειτουργίας αυτών από τον
ΕΟΤ. Η χορήγηση του σήματος μνημονεύεται στη σχετική πράξη
μεταβίβασης ή εκμίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη.
6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να
εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
της παρ. 1Α του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 που έχουν
κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία
πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον:
α) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας,
β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα
δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το
ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και
γ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι ίσος
ή μικρότερος του 0,15. Εφόσον ο συντελεστής αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,15, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται
εφόσον συντρέχουν και οι εξής
προϋποθέσεις:
αα. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης έως 0,20,
καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η
αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς,
ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και
κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η καταβολή της εισφοράς αποτελεί
προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της κυριότητας των αυτοτελών
ιδιοκτησιών.
ββ. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20, είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή
δόμησης που υπερβαίνει το 0,20, είτε απαιτείται όμορο γήπεδο
που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα
μικρότερα των 150.000 τ.μ. το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 20% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος.
7.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του
ν.
2160/1993 δεν εφαρμόζεται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα
του παρόντος άρθρου.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται η παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α’ 29) και το π.δ.
250/2003 (Α’ 226).
Άρθρο 9
Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων
1.α. Για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την απόφαση αυτή
καθορίζονται:
αα. Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του
σύνθετου τουριστικού καταλύματος.
ββ. Η γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000. Στη γενική
διάταξη πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τουριστικές επι-
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πλωμένες κατοικίες να αποτελούν ενότητα διακριτή από το ξενοδοχειακό κατάλυμα.
γγ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στο
ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
β. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε γήπεδα μεγαλύτερα των 800.000 τ.μ. επιτρέπεται μόνο σε Περιοχές
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται επί γηπέδων μεγαλύτερων των
800.000 τ.μ. για τα οποία έχουν καθοριστεί, με ειδικές διατάξεις,
ειδικά πολεοδομικά καθεστώτα τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί να συμπληρώνονται οι διατάξεις των ειδικών καθεστώτων
του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις και λειτουργίες, καθώς και τη θέση και τη διάταξη
των κτιρίων, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ειδικότερες
προβλέψεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
γ. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για την εφαρμογή των διατάξεων
των περιπτώσεων α’και β’, λαμβάνονται τα εμβαδά που αυτές
είχαν στις 31.12.2010. Γήπεδα που δημιουργούνται από συνένωση μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων και μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής. Δρόμοι
ή και άλλα τεχνικά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε
προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των
ιδιοκτησιών.
δ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται να δημιουργούνται και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή
κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού. Για το σκοπό αυτόν, οι
ενδιαφερόμενοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καταρτίζουν πρόγραμμα τουριστικής αξιοποίησης και οικιστικής αναζωογόνησης
του οικείου οικισμού, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του ΕΟΤ. Με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Πολιτισμού και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των
σχετικών οικισμών, οι τρόποι και τα μέσα πολεοδομικής επέμβασης, οι τρόποι απόκτησης των απαιτούμενων ακινήτων, τα παρεχόμενα πολεοδομικά ή και οικονομικά κίνητρα, οι φορείς
υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
ε. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές, στις οποίες παρατηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων, επιτρέπεται εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες τους σε νερό με
κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο, όπως δημιουργία ταμιευτήρων, χρήση ανακυκλωμένου νερού, αφαλάτωση κ.λπ..
2.α. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τον Τουρισμό και τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης
περιοχής. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν.
2742/1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
β. Όπου στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β’ 1138) αναφέρονται
οι «σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές μικτής
χρήσης» νοούνται εφεξής τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα
του παρόντος νόμου.
3.α. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται στους
όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών
εγκαταστάσεων του από 20/28.1.1988 προεδρικού διατάγματος
(Δ’ 61), όπως ισχύει. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 0,15 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην
Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,10. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το
σύνθετο τουριστικό κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο.
β. Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζεται
σε 40% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου
τουριστικού καταλύματος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε
60% όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή
μικρότερος του 0,05.
γ. Η υπαγωγή σε μία εκ των δύο ανωτέρω περιπτώσεων α’ ή
β’ είναι δεσμευτική και για κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση ή
τροποποίηση της οικοδομικής αδείας του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος.
δ. Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες έχουν καθοριστεί μικρότεροι συντελεστές δόμησης ή και αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων
γηπέδων, διατηρούνται σε ισχύ.
ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη
ιδιοκτησία. Οι ημιυπαίθριοι χώροι που κατασκευάζονται στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που δημιουργούνται εντός αυτών και οι
υπόγειοι χώροι αυτών, η οροφή των οποίων υπερβαίνει τα 0,80
μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους, προσμετρώνται στο
συντελεστή δόμησης. Οι ρυθμίσεις της περιπτώσεως αυτής
εφαρμόζονται και για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που
περιλαμβάνονται στα υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα της
παραγράφου 6 του άρθρου 8.
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές για τα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση
νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την εν γένει ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται
σε αυτά.
4. Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια
μίσθωση τμημάτων των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν
μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς
και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι
χώροι των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οι οποίοι πρέπει να είναι
επαρκείς για την κάλυψη και της δυναμικότητας σε κλίνες που
αντιστοιχεί στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τα μέτρα και οι προϋποθέσεις για την προστασία και κάλυψη
των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος, ιδίως στις περιπτώσεις που είτε κωλύεται η ορθή
λειτουργία της συνιδιοκτησίας λόγω σοβαρής αδυναμίας του
φορέα εκμετάλλευσης του τουριστικού καταλύματος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αυτήν είτε εγείρονται αξιώσεις
τρίτων κατά του πιο πάνω φορέα που θίγουν τα δικαιώματα συνιδιοκτησίας, και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την έκδοση
του ως άνω προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται, μεταξύ
άλλων, και θέματα υπαγωγής των φορέων εκμετάλλευσης των
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε συστήματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας μέσω των κατάλληλων οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων σε περίπτωση πτωχεύσεως ή αφερεγγυότητας.
7.α. Τα άρθρα 610, 616 και 617 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται επί μακροχρόνιων μισθώσεων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών συναπτόμενων εντός σύνθετων τουριστικών
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καταλυμάτων.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν.
1652/1986, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ιδίου ως
άνω νόμου, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στις μακροχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται επί τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του
παρόντος.
8. Τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί
των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του παρόντος, σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων
βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Μεταγραπτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, τα οποία, επί ποινή ακυρότητας,
καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
9. Στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, μπορεί να υπαχθούν και
τουριστικές επενδύσεις που διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην της
περιπτώσεως ε’. Τουριστικές επενδύσεις που διαθέτουν θετική
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση μπορεί
επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 και ολοκληρώσουν
τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του παρόντος.
Άρθρο 10
Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτων
1.α. Οι κύριοι των τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1Α του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 και τα οποία στερούνται σήματος λειτουργίας αδιαλείπτως κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.1991 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν να
καταβάλουν ειδικό ετήσιο τέλος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
η οποία προκαλείται από την εγκατάλειψή τους. Το τέλος επιβάλλεται εφόσον τα ανωτέρω καταλύματα δεν επαναλειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τουριστικής
νομοθεσίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε εγκατάλειψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού
καθορίζονται τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τουριστικών καταλυμάτων ή και άλλων κτιρίων ως εγκαταλελειμμένων, η αρμόδια υπηρεσία, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου, οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαπίστωσης και χαρακτηρισμού αυτών ως εγκαταλελειμμένων, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την επιβολή του
τέλους λόγω ειδικότερων διατάξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
β. Το ετήσιο τέλος είναι ίσο με ποσοστό 2% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών
αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο της επιβολής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του τέλους, ο
τρόπος βεβαίωσης αυτού, οι υπόχρεοι καταβολής, οι τρόποι πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η βεβαίωση του τέλους
μπορεί να γίνει μία φορά και ισχύει μέχρις ότου προσκομιστεί
από τον υπόχρεο βεβαίωση κατεδάφισης ή άδεια λειτουργίας
του τουριστικού καταλύματος, εκτός εάν επαναπροσδιοριστεί το
παραπάνω ποσοστό οπότε και επαναβεβαιώνεται. Ο επαναπροσδιορισμός του ποσοστού γίνεται επίσης με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.
γ. Το τέλος κατατίθεται υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», τηρείται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
και διατίθεται για προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής
αποκατάστασης και προστασίας χώρων με ιδιαίτερη πολιτιστική,
τουριστική και ιστορική σημασία, εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.
στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα τουριστικά καταλύματα. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
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γών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του τέλους στο Πράσινο Ταμείο και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.
2.α. Επιτρέπεται η κατεδάφιση των τουριστικών καταλυμάτων
τα οποία προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1Α
του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων,
η οποία συνδυάζεται με την ανάπλαση και τη συνολική αναβάθμιση του άμεσου περιβάλλοντος υποδοχής τους.
β. Τα τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης α’ που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει:
αα. Να έχουν ανεγερθεί με βάση νόμιμη οικοδομική άδεια.
ββ. Να έχουν λειτουργήσει με βάση νόμιμη άδεια λειτουργίας
για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών.
γγ. Να μην έχουν λάβει για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των
δέκα (10) ετών οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού
και Τουρισμού καθορίζονται η διαδικασία και ο φορέας επιστροφής της ενίσχυσης ή επιδότησης, τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
δδ. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής
διαπιστώνεται με πράξη του ΕΟΤ ύστερα από αίτηση του κυρίου
του ακινήτου.
γ. Kίνητρo για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού
είναι το δικαίωμα χρήσης συντελεστή δόμησης έως 0,1 για τη
δημιουργία νέων τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων ή κατοικιών της περίπτωσης α’ της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν.
2160/1993, οι οποίες θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς και από
μία, κατ’ ελάχιστον, εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, εφόσον οι παραπάνω
χρήσεις δεν απαγορεύονται στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος και κατά παρέκκλιση των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής αυτής. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος
για το σύνολο των πιο πάνω εγκαταστάσεων. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση για τις εγκαταστάσεις
της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τ.μ..
Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην επόμενη περίπτωση,
κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 και των
παραγράφων 3-5 του άρθρου 8, καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 7 και 8 του
άρθρου 9, εφαρμόζονται και επί των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη του ποσοστού
των δυνάμενων να πωληθούν τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, το οποίο εν προκειμένω δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%
της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται σε τουριστικά κορεσμένες περιοχές ή σε περιοχές με φθίνουσα τουριστική ζήτηση ή με υποβάθμιση των φυσικών τους πόρων και του
φυσικού περιβάλλοντος ή του τουριστικού τους προϊόντος λόγω
κακής ποιότητας και παλαιότητας των τουριστικών καταλυμάτων,
καθώς και στα νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ή στα νησιά
με σημαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται,
με βάση την ένταση και το είδος της τουριστικής δραστηριότητας, στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 24208/ 4.6.2009 απόφασης
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β’ 1138). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η κατεδάφιση των
τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της δυνατότητας απόσυρσης των παλαιών τουριστικών καταλυμάτων, τυχόν ειδικότερες
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δράσεις, μέτρα, παρεμβάσεις και κατευθύνσεις που εξυπηρετούν την απόσυρση των παλαιών τουριστικών καταλυμάτων και
κάθε άλλη σχετική διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
3. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 υπάγονται επίσης και τα
τουριστικά καταλύματα που προβλέπονται στην περίπτωση α’
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και τα οποία βρίσκονται
σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και εκτός
ορίων οικισμών που προϋφίστανται του έτους 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 που αφορούν ακίνητα τα
οποία εμπίπτουν στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 εφαρμόζονται μόνον εφόσον επιτρέπεται
από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας τους
και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3.α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται
μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή
και του δημόσιου τομέα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού ύστερα από
γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Η ανωτέρω
γνώμη παρέχεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από
την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απράκτου
της προθεσμίας αυτής, το ως άνω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται
χωρίς τη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου. Εφόσον στην
Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά
καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού
ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, ή περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου, η ένταξη των οποίων εντός των
ορίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα προσυπογράφουν επιπλέον και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί.
β. Της προτάσεως για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού
διατάγματος προηγείται η έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»
(B’ 1225/ 5.9.2006).
γ. Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως Π.Ο.Τ.Α. εναρμονίζεται με
τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, με τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους
αναπτυξιακούς στόχους. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/ 1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως
Π.Ο.Τ.Α..
δ. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Τ.Α. μπορεί να πολεοδομούνται, στο σύνολο ή σε τμήμα τους.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και
εγκρίνονται τα εξής:
αα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο πλαίσιο εφαρμογής της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η μέγιστη
ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.
ββ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, με
ένδειξη των τμημάτων της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης στα τμήματα
της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομούνται, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.
γγ. Ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α..
β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α.. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυσή της.
Κατ’ εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού
επιτρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α.,
χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της
μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση
ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνει το 10% της
αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και
ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της
Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή
εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την
Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.
Η ως άνω εξαίρεση μπορεί να εφαρμόζεται για μία μόνο φορά.
Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Τ.Α.,
έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%),
ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της παραγράφου 3. Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν.
2160/1993, όπως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
καθώς και η διαδικασία για τον έλεγχο της συμβατότητας της αιτήσεως με τα δεδομένα του χωροταξικού σχεδιασμού και ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δεν
απαιτείται επίσης για τα έργα που εκτελούνται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.»
4. Π.Ο.Τ.Α. ή τμήματα αυτών που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, μπορεί να επαναχαρακτηρίζονται και επανοριοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η επανοριοθέτηση είναι υποχρεωτική όταν
πρόκειται να μεταβληθούν τα όρια της Π.Ο.Τ.Α.. Εφόσον από την
τυχόν μεταβολή των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. δεν προκύπτει αύξηση
της συνολικής της έκτασης και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα
νόμο, για τον επαναχαρακτηρισμό και την επανοριοθέτηση της
Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής. Στις
περιπτώσεις αυτές και εφόσον οι πιο πάνω Π.Ο.Τ.Α. ή τα τμήματα
αυτών διαθέτουν σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Άρθρο 12
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού,
υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την
αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξή τους σε
υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων.
β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την έκδοση των
αδειών και την παροχή των εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για
την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κυρίων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του
παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της
κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά
περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό
αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι
φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία
κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το
στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν
ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς
και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.
γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη
συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις.
δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των τουριστικών
επενδύσεων.
3.α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεοδομικό
Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας
αυτής. Του Πολεοδομικού Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του
ΕΟΤ της κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών
Μηχανικών.
β. Στην αρμοδιότητα του πιο πάνω γραφείου ανήκει η έκδοση
και αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος μελετών για την
έκδοσή τους, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, για
τις τουριστικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση
β’ της προηγούμενης παραγράφου.
γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης (ισχύοντες
όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής) από το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση
του ενδιαφερόμενου μέσω του πιο πάνω γραφείου. Το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την
έγκριση δόμησης (ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης
της περιοχής) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, η διάρθρωσή
της σε τμήματα, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος και του αυτοτελούς
Πολεοδομικού Γραφείου και οι αναγκαίες για τη λειτουργία της
οργανικές θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες
και ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με μεταφορά οργανικών θέσεων από τον ΕΟΤ ή από υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού.
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5. Οι συνιστώμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεις
μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από υπηρεσίες του Δημοσίου,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε
τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
6. Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας υποβάλλει, μέχρι
την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ απολογιστική έκθεση για
το έργο που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Στην πιο
πάνω έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά πλήρη στοιχεία για
τις επενδυτικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και
αυτές που διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της
καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία
προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.
Άρθρο 13
Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης
για τις τουριστικές επενδύσεις
1. Για το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και λειτουργικής αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χωροθέτηση των τουριστικών επενδύσεων, συγκροτείται Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης
για τις τουριστικές επενδύσεις με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Την ομάδα απαρτίζουν οι αρμόδιοι Γενικοί
Γραμματείς και υπηρεσιακά στελέχη των δύο Υπουργείων που
εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.
2. Η ομάδα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο
Υπουργείων για την επιτάχυνση της χωροθέτησης και της εν
γένει αδειοδοτικής διαδικασίας των τουριστικών επενδύσεων και
την αντιμετώπιση σχετικών διοικητικών δυσχερειών,
β) εισηγείται την έκδοση εγκυκλίων και την πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν
τη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων,
γ) επεξεργάζεται, αναλύει και παρέχει πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των τουριστικών επενδύσεων,
δ) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος αδειοδότησης σε ετήσια βάση, ιδίως όσον αφορά το χρόνο,
το κόστος και τους διοικητικούς πόρους, με χρήση συγκριτικών
στοιχείων και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Συντονιστικής
Ομάδας και να καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της.
Άρθρο 14
Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για
την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων
1.α. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου,
για τη χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πιο πάνω δραστηριοτήτων σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν καθοριστεί
χρήσεις γης που αποκλείουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
γ. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στις
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οποίες δεν έχουν καθορισθεί από πολεοδομικές και χωροταξικές
ρυθμίσεις συγκεκριμένες χρήσεις γης, η χωροθέτηση των τουριστικών καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
2. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β’ 1138), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, εφόσον, πριν την ημερομηνία
δημοσίευσής της, είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες
πράξεις:
α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με
αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 332),
β. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης
από τον ΕΟΤ,
γ. απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 9
της κ.υ.α. με αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/ 14.3.2003 (Β’ 332).
3. Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β’ 1138) δεν εφαρμόζονται
στις περιπτώσεις αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2008, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.
37643/ 31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή αποτελεί η ολοκλήρωση των εγκρίσεων από τον ΕΟΤ εντός διετίας και η έκδοση
οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου Γ’ του άρθρου 10 της υπ’
αριθμ. 24208/4.6.2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Β’ 1138) καταργούνται.
5. Σε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με πολεοδομικές ή
περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, μεταβολή των χρήσεων γης που αποκλείει εφεξής τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων και
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόμιμα εξακολουθούν
να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται.
(β) Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ως άνω δραστηριοτήτων είναι δυνατός μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή των
παραπάνω πολεοδομικών ή περιβαλλοντικών διατάξεων ή σε
όμορο γήπεδο, εφόσον επιτρέπονται σε αυτό οι χρήσεις από τις
προαναφερόμενες διατάξεις.
(γ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί, προ της μεταβολής των χρήσεων γης, πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, εφοδιάζονται με ειδικό σήμα λειτουργίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την αλλαγή των χρήσεων γης.
(δ) Εφόσον, από τις νέες πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές
ρυθμίσεις, επιβάλλεται η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά μέσα σε διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων και αφού προηγηθεί καταβολή αποζημίωσης για την
αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι
προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και το ύψος αυτής
ανά κατηγορία και δυναμικότητα τουριστικής εγκατάστασης, ο
τρόπος καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
6. Για την έκδοση πολεοδομικών ή περιβαλλοντικών πράξεων
με τις οποίες καθορίζονται, σε συγκεκριμένες περιοχές, απαγο-
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ρεύσεις και περιορισμοί στη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής ή στην
άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, απαιτείται
η προηγούμενη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία παρέχεται, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 12, εντός διμήνου από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος.
7. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/ 2001 (Α’ 285)
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής, και οι παράγραφοι 6 έως
και 10 του ιδίου άρθρου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 3468/2006 και 3851/2010, αναριθμούνται αντιστοίχως σε 7
έως και 11:
«6. α. Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού
και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δημόσια
Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της
Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α’ 33),
καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο
χώρο, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, με τη διαδικασία της επόμενης περίπτωσης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόεδρος της Επιτροπής
ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο
Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή
μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής.
δ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση
γνώμης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης των έργων του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ε. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητά πληροφορίες,
τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς.»
8. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3342/2005
(Α’ 131) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του έναν Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.»
9. Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α’ 131) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών ή κινητών λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση
εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως
υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση εργασιών που χορηγείται
από την υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην
οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που
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πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυτές,
καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για την έγκριση εργασιών προσκομίζεται τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται
οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι αιτούμενες εργασίες,
καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα. Οι προσωρινές ή κινητές
λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.»
10. α) Το άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α’ 284) αντικαθίσταται ως
εξής:
« Άρθρο 13
Μητρώο
Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο αριθμός
των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου.»
β) Τα εδάφια β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
711/1977 καταργούνται.
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για
τη χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ., της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία
ειδικού τουριστικού λεωφορείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το παράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την
καταχώρισή του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος
νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
του Ε.Ο.Τ., του συνόλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 2214/1994, ΤΟΥ Ν. 3049/2002, ΤΟΥ Ν. 3862/2010
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010
Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν.2214/1994
Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3049/2002
1. Στην παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 2214/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3453/2006 (Α’ 74), αντί των
λέξεων «ανεξάρτητα από το σκοπό των στεγαστικών δανείων» τίθενται οι λέξεις «για όλα τα τοκοχρεολυτικά δάνεια του στεγαστικού τομέα με σκοπό ιδίως την απόκτηση, ανέγερση,
αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας,».
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π. και Δανείων) δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο
ή τον Αντιπρόεδρό του ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, για την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων, που συνάπτει με τρίτα πρόσωπα, πλην των δανειακών
συμβάσεων. Συμβάσεις, η έγκριση της δαπάνης των οποίων ανήκει
στην αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, υπογράφονται από αυτόν. Οι διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν το κύρος των μέχρι σήμερα
καταρτισθεισών συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως νόμιμο εκπρόσωπο του
Τ.Π. και Δανείων.
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3049/2002 (Α’ 212)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η σύσταση εταιρείας διενεργείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό της και καθορίζονται ο σκοπός της εταιρείας, η διάρκεια, η επωνυμία, το αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κλάδοι, τα δικαιώματα και οι μετοχές που συνεισφέρονται ή μεταβιβάζονται με
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ή χωρίς αντάλλαγμα από το Δημόσιο, τα όργανα διοίκησης της
εταιρείας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920.
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ένα ή περισσότερα από τα θέματα που ρυθμίζονται με
αυτήν, με εξαίρεση τα περιουσιακά στοιχεία, τους κλάδους, τα
δικαιώματα ή τις μετοχές που συνεισφέρθηκαν ή μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο, μπορεί να τροποποιούνται με το Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.
Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) μπορεί τα δικαιώματα που
προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011,
να παραχωρούνται με διοικητική άδεια που εκδίδεται υπέρ του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του
άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α’ 152), χωρίς αντάλλαγμα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη διοικητική άδεια
ορίζεται το δικαίωμα που ενσωματώνεται, οι διατάξεις οι οποίες
το προβλέπουν, ο χρόνος ισχύος της άδειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος που αφορά, οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ανακαλείται η άδεια και κάθε
αναγκαίο θέμα για την άσκηση του δικαιώματος για το οποίο εκδόθηκε αυτή. Η μεταβίβαση, η εκμετάλλευση και η, με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από
την άδεια διενεργούνται από το Ταμείο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.3986/2011.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3862/2010
Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα
εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ)
1. Στο άρθρο 17 του ν. 3862/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 6α, ως εξής:
«6.α. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωθεί
από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής σχετικά
με την πρόθεση ενός ιδρύματος πληρωμών με έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου ή μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα και εφόσον η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει βάσιμες υπόνοιες ότι, σε συνδυασμό
με την προτιθέμενη πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την
έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή
η δημιουργία του υποκαταστήματος ενδέχεται να αυξήσουν τον
κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενημερώνει τις αρμόδιες
αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής.»
2. Στα άρθρα 32 παράγραφος 2, 33 παράγραφοι 3 και 4, 43
και 44 του ν. 3862/2010 η λέξη «μεμονωμένη» αντικαθίσταται από
τη λέξη «επί μέρους».
3. Στο άρθρο 78 του ν. 3862/2010, οι παραπομπές στο άρθρο
69 παράγραφος 1 και στο άρθρο 70 αντικαθίστανται με παραπομπές στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και στο άρθρο 77.
4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 (Α’178)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει
να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με
ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης
και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,
περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών
διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι
οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.»
β. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 προστίθενται
νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:
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«3. Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται
να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφόρηση για τις
αποδοχές προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ορίζονται με αποφάσεις της, στο πλαίσιο του άρθρου
29 του ν. 3601/2007. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί την
πληροφόρηση που της παρέχεται κατά τα ανωτέρω προκειμένου
να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή τις
ανωτέρω πληροφορίες.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, συγκεντρώνει την πληροφόρηση για τον
αριθμό των ατόμων ανά πιστωτικό ίδρυμα που ανήκουν σε κατηγορίες αμοιβών ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αφ’ ενός μεν του τομέα
απασχόλησης στον οποίο εμπλέκονται, αφ’ ετέρου δε των βασικών στοιχείων των αποδοχών, των πρόσθετων, μεταβλητών αμοιβών, των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και των
συνταξιοδοτικών εισφορών τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να διαβιβάζει την πληροφόρηση την οποία έχει λάβει
κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στην Ευρωπαϊκή
Τραπεζική Αρχή, η οποία τη δημοσιοποιεί αθροιστικά για κάθε κράτος μέλος καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο αναφοράς.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 3867/2010 (Α’ 128) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου
2011 και, αντίστοιχα, η προθεσμία του τετάρτου εδαφίου της
παρ. 5 του ίδιου άρθρου παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου
2012.
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον
ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμένων, των οποίων δεν έγιναν
δεκτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του
εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτηση της
διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο
μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.»
3. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση β’ της
παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι
λήγουν στις 31.12.2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την
ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης
εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του
ενδιαφερόμενου.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης θ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων
εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση
του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οκτώ ετών. Από την ημερομηνία καταβολής της
πρώτης δόσης, το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των
2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του
νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές
τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεμούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων,
κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων
1.α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει
ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να
υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς
την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.
Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α’ 179), εφόσον
υποβληθούν μέχρι την ίδια ως άνω προθεσμία αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του ΚΒΣ
(π.δ. 186/1992, (Α’ 84).
β) Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997,
προκειμένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση
των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων
αυτού του άρθρου.
γ) Επίσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος
νόμου, για τις κάτωθι φορολογίες:
αα) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), όσον
αφορά:
- αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως
εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή,
- έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δημόσιο ποσών Φ.Π.Α.
που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος
υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ.,
- ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή
λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών,
- δηλώσεις Intrastat.
ββ) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11, 12,
13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
γγ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των
ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν.
2065/1992 (Α’ 113).
δδ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α’210), τέλος συνδρομητών κινητής
τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12
του ν. 2579/1998 (Α’ 31).
εε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και
γραμμάτια σε διαταγή.
στστ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.
ζζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/ 1992
(Α’ 70), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν. 112/1967 (Α’147’)
και του ν. 1402/1983 (Α’ 167).
ηη) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α’ 204).
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θθ) Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών,
δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου
ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή
συμπληρωματικές δηλώσεις. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες
εφαρμόζεται κατά την πιο πάνω ημερομηνία το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, οι υπόχρεοι δηλώνουν
υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στην
περιοχή, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την
ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. Για τον προσδιορισμό της
φορολογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.), η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 επέρχεται
εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου
είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών,
για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ιι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ έως και θ’, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
δ) Για τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης υπολογίζεται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%), για τις περιπτώσεις
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις
31 Δεκεμβρίου 2009 και τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις
που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου
2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι
την κατάθεση του παρόντος νόμου, εφόσον ο φόρος καταβληθεί
σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν
υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
ε) Η καταβολή του φόρου γίνεται ως εξής:
αα) Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται:
(i) από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101
του Κ.Φ.Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο
4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από
τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα,
(ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για
τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
ββ) Ο συνολικός φόρος που οφείλεται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου,
καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε
σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία
από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της
κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300)
ευρώ, εκτός της τελευταίας.
στ) Οι διατάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή:
αα) Στις περιπτώσεις όπου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις.
ββ) Στις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
γγ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.
δδ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δη-
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λώνεται ζημία.
εε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον για
αυτές τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις
επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον
παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν
ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.
ζ) Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει
σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής,
μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των περιπτώσεων α’ και γ’
της παραγράφου αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το
τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
η) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, η υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που αναφέρονται σε φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μετά, καθώς και υποθέσεις
των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί
Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α’
178).
2. Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής
φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.
3.α) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (Α’ 258) καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2011.
β) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί
Εγγείων Βελτιώσεων – Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ,
ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι
λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.»
4. Σε περίπτωση που ύστερα από τον έλεγχο από το γραφείο
του φακέλου της υπόθεσης του επιτηδευματία προκύπτει ότι δεν
εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.
3888/2010 (Α’175), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις
των περιπτώσεων δ’, στ’ και θ’ του ίδιου άρθρου και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31.12.2009, η επίλυση των φορολογικών διαφορών
μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του
ν. 3888/2010.
Για τον υπολογισμό του φόρου του άρθρου 6 του ως άνω
νόμου στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρισμών λαμβάνεται υπόψη το είκοσι τοις εκατό (20%) των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και στις λοιπές περιπτώσεις τα δηλωθέντα
ακαθάριστα έσοδα αφαιρουμένων των εσόδων από πώληση και
επαναμίσθωση του ίδιου πάγιου εξοπλισμού.
Δεν υπάγεται στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων κάθε
υπόθεση ή ανέλεγκτη χρήση με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα
του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ ή του αντίστοιχου
ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις. Η κατά
τα προηγούμενα εδάφια επίλυση των διαφορών ενεργείται πριν
από την έναρξη του ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο
του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ως άνω
νόμου και τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/ 11.10.2010 (Β’ 1631) και ΠΟΛ.
1156/15.11.2010 (Β’ 1795) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίησή του.
Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα ή ειδικό σημείωμα μπορεί να
υποβάλει και μόνος του ο φορολογούμενος μέχρι 31 Οκτωβρίου
2011. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3888/2010 μπορεί
να ρυθμίζεται η διαδικασία βεβαίωσης οφειλών, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
5.α) Χρέη προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτε-
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ροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων
που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. βεβαιωμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, καθώς και χρέη
που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος νόμου και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου
2010 ρυθμίζονται ως ακολούθως:
i) με την εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθμιζόμενου ποσού στα
πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης παρέχεται το ευεργέτημα έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τους πάσης
φύσεως πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιμα που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή
έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή,
καθώς και απαλλαγής σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
ii) με την καταβολή του ρυθμιζόμενου ποσού σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις, μέχρι σαράντα οκτώ (48), παρέχεται το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει
να κατατεθεί μέχρι και τις 31.10.2011 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από το μήνα υποβολής της αίτησης
για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς
να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των χιλίων (1.000) ευρώ.
β) Στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου α) υπάγονται όλες οι
ανωτέρω οφειλές που είναι βεβαιωμένες, στην υπηρεσία όπου
υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, χωρίς δικαίωμα
του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Στις ίδιες ρυθμίσεις υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
αα) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ββ) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21 του ν.
2648/1998 (Α’ 238) όπως ισχύουν, καθώς και οι οφειλές που
έχουν υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, των οποίων οι όροι
τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.
Στη ρύθμιση της υποπαραγράφου α) και με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις μπορούν να υπάγονται και τα χρέη προς το
Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών που θα βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και
μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο ή
φορολογική περίοδο μέχρι και 31.12.2010, ανεξάρτητα από το
χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς και οφειλές της ως άνω περιόδου
των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης. Για την υπαγωγή των
χρεών αυτών στις ρυθμίσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου απαιτείται αίτηση του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση των οφειλών
αυτών ή της λήξης της αναστολής αυτών. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθμιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
γ) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης στους οφειλέτες που είναι
συνεπείς σε αυτή:
αα) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, στους υπόχρεους,
μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις
του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43 ),όπως ισχύει.
ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/ 1990 (Α’43) όπως
ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η
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εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις
αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις
που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης. Αν
ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα
που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α’ 238), όπως
ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και για τα χρέη
που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.
ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική
αίτηση υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της
τελευταίας δόσης αυτής.
στ) Μέτρα που έχουν επιβληθεί για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997
ή παρεπόμενες ποινές ή άλλες δυσμενείς συνέπειες, που συνεπάγονται οι παραπάνω οφειλές ή η ταμειακή βεβαίωσή τους, αίρονται ή η ισχύς τους αναστέλλεται αυτοδικαίως και δεν
επιβάλλονται νέα, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί την υποχρέωση καταβολής των ως άνω δόσεων.
ζ) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τους πρωτοβάθμιους και
τους δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και τους συνδέσμους Ο.Τ.Α. για την καταβολή μέρους της οφειλής τους δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν
μόνο το μέρος αυτό της οφειλής, αλλά το σύνολο αυτής, με τις
παρούσες διατάξεις.
η) Τα νέα πρόσωπα (νέοι δήμοι-νέες περιφέρειες), που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010
(Α’87), όπως ισχύει, από 1.1.2011, ως καθολικοί διάδοχοι των παλαιών δήμων, νομαρχιών, περιφερειών ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών τους και δύνανται να ρυθμίσουν τα χρέη
αυτών με τις ως άνω διατάξεις.
θ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι
την εξόφλησή τους. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται με τις κατά μήνα προβλεπόμενες, σύμφωνα με τον
ΚΕΔΕ, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ι) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό
διάστημα έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής: αα) την
απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, ββ) την καταβολή
του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
6. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, μπορεί
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν,
μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο
αναλογούν φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο
τρόπος καταβολής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών.
Για τον υπολογισμό του φόρου και των πρόσθετων φόρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ο φορολογούμενος μπορεί να προτείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε
περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της
φορολογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας, από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του
φόρου και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για
τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου και τρίτου μήνα από
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τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι
φόροι μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
7.α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της με το εκκαθαριστικό
σημείωμα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και
θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους.
Ο υπόχρεος για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή,
λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφαρμογής αυτής, τα οποία επέχουν και
θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους,
τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περίπτωσης αυτής εκτυπώνονται αποκλειστικά και μόνο από τον υπόχρεο, από την ειδική διαδικτυακή
εφαρμογή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία και τη λειτουργία της ειδικής
διαδικτυακής εφαρμογής, την ημερομηνία ανάρτησης αυτής και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»
β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2010.
8.α) Στην παρ. 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ προστίθενται περιπτώσεις ιγ’ και ιδ’ ως εξής:
«ιγ) η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για επαλήθευση του περιεχομένου δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι.
ιδ) η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο
έργο προς όφελος του Δημοσίου.»
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3842/2010 (Α’58) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο
έργο προς όφελος του Δημοσίου.»
γ) Μετά την περίπτωση ε’ της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν.
3842/2010 (Α’58) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Η χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο
έργο προς όφελος του Δημοσίου.»
9. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90, ΚΕΔΕ)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των
δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης, ο τρόπος της αμοιβής, που μπορεί να συνδέεται με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου.»
10. Στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 2084358/ 2116/0049
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1096/11.12.1997) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
«Όταν συντρέχουν λόγοι γενικού συμφέροντος και ειδικότερα
λόγοι σχετικοί με τη συστημική ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με την
Τράπεζα της Ελλάδος και ανάλογα με την κατάσταση και τις πρακτικές της διατραπεζικής αγοράς, μπορεί να τοποθετεί για τον
αναγκαίο χρόνο τα διαθέσιμα κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τα στρατηγικά
χρηματοοικονομικά συμφέροντα του Δημοσίου.»
11. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν.
2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπόχρεοι προς καταβολή ανταλλάγματος που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλουν ετησίως αποζη-
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μίωση (μίσθωμα), που καθορίζεται με την ίδια υπουργική απόφαση και αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη εισήγηση επί του
θέματος της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, αφού αυτή εξετάσει συγκριτικά μισθωτικά στοιχεία της περιοχής, που θα της προσκομίσει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
κατά τόπο Κτηματικής Υπηρεσίας ο οποίος μετέχει σε αυτήν ως
εισηγητής. Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, στις οποίες δεν έχει καθοριστεί η ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα) σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 6 του
ν. 2160/1993 (Α’ 118), ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αφού προηγηθεί εισήγηση της αρμόδιας κατά τόπο Επιτροπής Δημοσίων
Κτημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
αφού καταγράψει όσες περιπτώσεις εκκρεμούν, αποστέλλει
αυτές στις κατά τόπο αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου να τις επεξεργαστούν και να τις εισαγάγουν εν συνεχεία
στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων.»
Άρθρο 19
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών
επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
1. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/ 1999 (Α’
211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από το
φόρο προστιθέμενης αξίας πριν τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου
καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία λόγω της χρησιμοποίησης των πλοίων
αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον:
α) υποβάλει ο ενδιαφερόμενος έως τις 30.9.2011 αίτηση για
την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και
β) καταβάλλει εφάπαξ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους
που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους
οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.
2. Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης για
την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος
της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καταβάλλονται
ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του
σκάφους και δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα,
λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε
απαλλαγής από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια έως το
χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.
Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από
τις διατάξεις του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της
άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος, εκδίδεται κατόπιν αίτησής
τους προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση του άρθρου
2 παρ. 5 εδάφιο β’ του ν. 2743/1999, διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής εντός ενός
μηνός από την υποβολή της αίτησης χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης και την
υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,
καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και οι φόροι που αναλογούν στα
καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος
έτυχε απαλλαγής από 1.7.2010 έως το χρόνο υποβολής αίτησης
υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.
Μαζί με την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλονται κατά περίπτωση η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.
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2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής ή η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Εφόσον πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των
ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης
αξίας του σκάφους, εφαρμόζεται ο συντελεστής του φόρου που
ισχύει κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου σκάφους με βάση την αξία που αναγράφεται
στο σχετικό παραστατικό τελωνισμού και
β) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας καινούργιου ή μεταχειρισμένου σκάφους με
βάση την αρχική τιμή πώλησης του σκάφους κατά την κατασκευή
του.
Οι προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω αξίες μειώνονται λόγω παλαιότητας κατά το πρώτο έτος κατά ποσοστό 20%, το δεύτερο
έτος κατά ποσοστό 10%, τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο κατά
ποσοστό 5% και με ανώτατο όριο 60%.
Μετά το πέρας εικοσαετίας από την κατασκευή του σκάφους,
η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά 90%.
4. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση για τα σκάφη
που έτυχαν της απαλλαγής του Φ.Π.Α. με την κατάθεση του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού, υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του τελωνισμού του σκάφους. Σε κάθε άλλη
περίπτωση η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ασκείται ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα παύει οριστικά, αίρεται
η τυχόν επιβληθείσα δέσμευση ή κατάσχεση του σκάφους και οι
σχετικές δίκες στα διοικητικά δικαστήρια καταργούνται.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που κατά το στάδιο του τελωνισμού προσκομίσθηκαν πλαστά τιμολόγια, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις
του ν. 2743/1999 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί οι οφειλόμενες
φορολογικές επιβαρύνσεις.
8. Κατά την παύση ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου
αναψυχής, η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του
φόρου πολυτελείας γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός
εφόσον το πλοίο αυτό έτυχε απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω χαρακτηρισμού του ως επαγγελματικό σε
χρόνο μεταγενέστερο της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται
η προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20
Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτων
1. Αυτοκίνητα της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 (A’ 212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 (Α’ 66) που τελωνίζονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, με καταβολή ολόκληρου του
προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του
ν. 2960/2001 (Α’ 265), τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της
κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται
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η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα
από το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.
Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την κ.υ.α. της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010. Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών
μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και
της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για
αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2011.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου
30 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) παρατείνεται μέχρι και την
30.12.2011. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και επιβατικά οχήματα και αυτοκίνητα τύπου jeep, που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάσης Β ή
μεταγενέστερης, για τα οποία από 30.6.2011 και μέχρι την
έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έxει καταβληθεί το
τέλος ταξινόμησης και έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά είσπραξης.
Στις περιπτώσεις αυτές επανυπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης,
συμψηφίζεται με αυτό που έχει καταβληθεί και επιστρέφεται η
προκύπτουσα διαφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 21
Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου
1. Η μισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το
Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995 (A’ 247), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α’ 141), και πριν τη συμπλήρωσή του
με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α’66), τεκμαίρεται ότι κατά το έτος 2010 έχει μειωθεί κατά 20%. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα μισθώματα που καταβάλλουν
το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, μειώνονται κατά
ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος των μισθωμάτων
της χρήσης Ιουλίου 2010 και μέχρι 30.6.2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα
μισθώματα αυτά έχουν αναπροσαρμοσθεί (αυξηθεί) μετά την
1.7.2010, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και η καταβληθείσα συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα μισθώματα. Οι εκμισθωτές
δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αμφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω τεκμηρίου και τη μείωση
του μισθώματος. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι ανωτέρω φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η μείωση της μισθωτικής αξίας και αντιστοίχως του
μισθώματος είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω ποσοστό.
2. Η μείωση του μισθώματος της προηγούμενης παραγράφου
δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις που οι εκμισθωτές συμφώνησαν
με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου στη μείωση του καταβαλλόμενου από 1.7.2010 και
εφεξής μισθώματος κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Σε περίπτωση που είχαν συμφωνήσει μείωση σε ποσοστό μικρότερο του
20% τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη
συμπλήρωση του ποσοστού 20%.
3. Στις περιπτώσεις που το ετήσιο μίσθωμα που προκύπτει,
μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους μείωσή του, είναι
κατώτερο του μισθώματος που προκύπτει από την εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α’ 43)
με την επιβολή συντελεστή απόδοσης 5%, δικαιούται ο εκμισθωτής με αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή του
μισθώματος, στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της
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αντικειμενικής αξίας του μισθίου θεωρημένου από την αρμόδια
για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει
τη μείωση του μισθώματος μέχρι το ύψος του μισθώματος, όπως
προσδιορίζεται ανωτέρω ή τη μηδενική μείωση αυτού στην περίπτωση που το μίσθωμα, πριν από οποιαδήποτε μείωση, είναι
ίσο ή κατώτερο αυτού. Η αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμόδια για
τη σύναψη της μισθωτικής σύμβασης αρχή.
Άρθρο 22
Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων
1. Κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες έχει κριθεί ότι σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι ασυμβίβαστες με
την εσωτερική αγορά, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ανακτηθούν, ανακτώνται από
την αρμόδια υπηρεσία, ως εξής:
α. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας, αποστέλλεται
στον αποδέκτη της ενίσχυσης και ειδικότερα, στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αντίγραφο της απόφασης με πρόσκληση για καταβολή του εκεί οριζόμενου ποσού εντός
ορισμένης προθεσμίας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του
νομικού προσώπου.
β. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει χρηματικό κατάλογο, στον οποίο αναγράφεται το όνομα του υπόχρεου νομικού προσώπου, ο Α.Φ.Μ.
του, οι Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, που είναι υπόχρεα για
την καταβολή του ποσού που θα βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου, το προς ανάκτηση ποσό, ο κωδικός αριθμός
του εσόδου, καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή δόσεις,
ημερομηνία καταβολής κ.λπ.) τον αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ.,
προκειμένου να γίνει η βεβαίωση και η είσπραξη του ποσού με
τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
2. Νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ποσού αποτελεί η απόφαση της παραγράφου 1.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη και αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η υπηρεσία που εποπτεύει τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου για τις οποίες
χορηγήθηκε η παράνομη κρατική ενίσχυση.
4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των ποσών
που ανακτώνται κατά το παρόν άρθρο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου.
5. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται νομικό πρόσωπο νοείται και επιχείρηση κάθε μορφής που μπορεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αποδέκτης κρατικής
ενίσχυσης.
6. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγονται ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Άρθρο 23
Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης της εφαρμογής των
Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής
στο Υπουργείο Οικονομικών
1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα,
επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής
Προσαρμογής», υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.
2. Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως
ακολούθως:
α) Τμήμα Α’- Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής:
αα) Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδίως με το
Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) για την ανεύ-
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ρεση ορθών και αποτελεσματικών ενεργειών με στόχο την υλοποίηση των Προγραμμάτων.
ββ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων/δράσεων που ενσωματώνονται σε κάθε Πρόγραμμα, υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με το Σ.Ο.Ε. για εναλλακτικές επιλογές μέτρων προς
τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση των ευρύτερων στόχων κάθε Προγράμματος.
γγ) Υποστήριξη του Υπουργού Οικονομικών και εισήγηση των
Προγραμμάτων και των επί μέρους επικαιροποιήσεών τους.
δδ) Διαμόρφωση θέσεων, απόψεων και παροχή διευκρινίσεων
προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) και
προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που είναι αρμόδιοι για
τη διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση της χώρας στα κοινοτικά
και διεθνή όργανα και οργανισμούς.
β) Τμήμα Β’ - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, που υλοποιούνται από υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Οικονομικών:
αα) Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς, καθώς
και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, σχετικά με
την πορεία της έγκαιρης εφαρμογής των μέτρων/δράσεων των
Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής με εξαίρεση τα
Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών.
ββ) Διαβίβαση των πληροφοριών και ενημέρωση των αρμόδιων
φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους και τις προθεσμίες
εκπλήρωσης αυτών, όπως απορρέουν από κάθε Πρόγραμμα.
γγ) Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση προς
τον Υπουργό Οικονομικών και το Σ.Ο.Ε. για την πορεία εφαρμογής κάθε Προγράμματος. Εντοπισμός τυχόν καθυστερήσεων,
δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση του Προγράμματος και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των παραπάνω.
δδ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδομένων για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από το Σ.Ο.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικής Πολιτικής των μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών
αποτελεσμάτων των μέτρων που εφαρμόζονται με βάση κάθε
Πρόγραμμα.
εε) Τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α’ 14) πληροφοριών ή στοιχείων που
υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα
στο Σ.Ο.Ε, για την υποβοήθηση του έργου του.
γ) Τμήμα Γ’ – Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:
αα) έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ όσον αφορά
τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής για τα οποία αρμόδιος φορέας εφαρμογής τους είναι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Τμήμα Δ’- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης:
αα) Προετοιμασία και οργάνωση των επισκέψεων των κλιμακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων και οργανισμών.
ββ) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα
της Διεύθυνσης.
γγ) Διεκπεραίωση των μεταφράσεων των κειμένων και τήρηση
του αρχείου της Διεύθυνσης.
3.α) Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλήλους
όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ.
β) Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Α’- Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου, Β’- Παρακολούθησης της Εφαρμογής αυτής
και Γ’ Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας
ΠΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών ή
Διοικητικών ΓΧΚ ή των αντίστοιχων προσωρινών ή των προσωρινών κλάδων Διοικητικού Προσωπικού. Του Τμήματος Δ’- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος
των ίδιων κλάδων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
γ) Ο αριθμός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις ανάγκες
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στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών προσδιορίζονται
με σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθμού θέσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος
έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής.
Άρθρο 24
Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων
Ν.Σ.Κ.
1. Στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις «ειδικοί ερευνητές και
επιστήμονες συνεργάτες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του
ν. 1682/1987.».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η
παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α’ 50), όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (Α’170)
και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) και παύει η χορήγηση
της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς
ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης,
μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
προστίθεται περίπτωση γ’, ως εξής:
«γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που
αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011
κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των
επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται
στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.»
4. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α’ 214), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α’
143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Υποψήφιοι
Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι
είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει
το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.
Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και
στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα
με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).»
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του
ν. 3200/2003 (Α’ 281), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α’143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων
ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα
υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του
αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση επί της ένορκης
διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται
και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον
του δικαστηρίου διαδικασία.»
β. Όπου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 2993/2002 (Α’ 58), προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού
του Ν.Σ.Κ. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώμη του Προέδρου του Νομικού
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Συμβουλίου του Κράτους, από δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας
ΠΕ Α’ βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού, με εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι
αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
6.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του
ν. 2579/1998 (Α’ 31), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 11
του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α’ 143), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια
προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου
αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου. Με απόφαση
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο κατάστημα της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του, καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της
προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.»
β) Διοικητικές πράξεις διαδικασίας μετατάξεων που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του
άρθρου 28 του ν. 2579/1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή
του με τις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου α’ της
παρούσας παραγράφου, ανακαλούνται αυτοδικαίως και η σχετική διαδικασία ματαιώνεται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη μετάταξης.»
7. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπονται
στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), επιτρέπεται η ανάθεση
συλλογής ή επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα
γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο
της ανάθεσης αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α’ 247) και κάθε αναγκαίο
ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
8.Το δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι
η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’152) οι λέξεις «καταργουμένης, από την ίδια
ως άνω ημερομηνία» αντικαθίστανται με τις λέξεις «αναστελλομένης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία και καθ’ όλη τη διάρκεια
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.»
10. Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’150)
καταργείται από τότε που ίσχυσε.
11. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται λέξεις και εδάφιο
από τότε που ίσχυσε η διάταξη ως εξής: «, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων
εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά
υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1
του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του
ν.
2084/1992 (Α’ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.»
12. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 12α του ν. 3943/2011
(Α’ 66), μετά τη λέξη
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«του ν. 3839/2010» προστίθεται η φράση «, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση».
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών έχουν υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ
όλων των Υπουργείων. Ως Προϊστάμενοι της ανωτέρω Γενικής
Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου.
Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα ίδια
θέματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή η προκήρυξη όλων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και η επιλογή των προϊσταμένων των θέσεων αυτών γίνεται με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3839/2010.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 25
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως:
α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε
δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς
να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά
παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α’ 21), μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά
παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.
Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε:
αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
ββ) «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους
απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.
γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός
των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware),
καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού – προγράμματος
(software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε
αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του
παιγνίου.
β) «Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα
τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή
για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ
οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής.
Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα
έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.
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Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.
γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη
επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων,
υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του,
με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη
συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή
απόδοσης του στοιχήματος.
δ) «Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα»:
οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή
ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη
διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του.
ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.):
το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και
λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για
την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.
στ) «Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα» (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του
αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον
έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους
κατόχους των αντίστοιχων αδειών.
ζ) «Δίκτυο Επικοινωνιών»: το σύνολο του αναγκαίου υλικού,
του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on line) των παιγνιομηχανημάτων
με το Κ.Π.Σ..
η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε
κάθε παίγνιο.
θ) «Συνολικές μονάδες πίστωσης» (credits played): το σύνολο
των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα.
ι) «Συνολικές μονάδες κέρδους» (credits won): το σύνολο των
μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα.
ια) «Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» (payout): ο λόγος των
συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
ιβ) «Μικτό Κέρδος» (gross gaming revenue): το χρηματικό
ποσό που απομένει εάν από τo συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς
ποσά.
ιγ) «Συνδεδεμένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία δύο ή
περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α) «σχέση συμμετοχής»,
δηλαδή κατοχή άμεσα ή έμμεσα του ελέγχου τουλάχιστον του
10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, β)
«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής
εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/ 1920 (Α’ 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 106 του κ.ν.
2190/1920.
ιδ) «Εμπορική επικοινωνία»: αποτελεί κάθε μορφή επικοινωνίας
για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της
εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν
δραστηριότητα σχετική με παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της
επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των παιγνίων.
ιε) «Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη»: είναι ο λογαριασμός
που αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για
ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει
τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές
κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των
διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων.
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ιστ) «Αυτοαποκλειόμενος παίκτης»: είναι όσοι με δική τους
πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία
τους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και με κάθε άλλο νόμιμο
τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.
Άρθρο 26
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ του
άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός από τις διατάξεις
που αναφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35, δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται ή για τα οποία έχει
ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου στα καζίνο και στις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.,
για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.
Άρθρο 27
Άδειες
Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση
διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν
και να εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια
και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 28
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις,
την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), η οποία
μετονομάζεται σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
(Ε.Ε.Ε.Π.).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται στην
Ε.Ε.Ε.Π. «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Αυτή εισηγείται
προς την Ε.Ε.Ε.Π. μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της
αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και του ν. 3229/2004.
Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων
που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου
κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή
επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο, που εκπροσωπούν
τους φορείς από τους οποίους προέρχονται μετά από εσωτερικές διαδικασίες επιλογής ή που πληρούν κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, που θέτει η απόφαση σύστασης. Με όμοια
απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγκρότηση
και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων.
3. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέραν αυτών
που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004:
α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς:
αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα
ή μέσω του διαδικτύου,
ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου,
γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες
διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους.
Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διεξαγωγής
του παιγνίου, στον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, στον έλεγχο
τήρησης των κανόνων διεξαγωγής του παιγνίου, στον έλεγχο
απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, στη χρη-
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στή λειτουργία του παιγνίου και στον έλεγχο εφαρμογής των
όρων της άδειας λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται
στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου
5.
β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς,
στους κατόχους των αδειών και σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του νόμου αυτού
και της αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από
κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες
ή φορείς του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Δ.Η.Ε.,
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του συναρμόδιου
Υπουργού. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου σε εταιρείες με ειδική εμπειρία σε θέματα ελέγχου. Η
Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με φορείς κρατικούς
ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή συνόλου του ελέγχου των παιγνίων.
γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυτών και τη λήψη
ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο
άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια.
δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή.
ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό,
ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας
τάξης.
στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται
στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε.,
η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι αντίστοιχες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και
την εκπροσώπηση σε αυτές.
η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να
αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία.
θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο
παίγνιο και την υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο
για την αποτελεσματικότερη πάταξή του.
ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του
Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία θα
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
4. Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που
προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια που προβλέπονται στο
ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό
της Ε.Ε.Ε.Π..
Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της
Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυχόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..
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5.Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέντε (5) χρόνια μετά
την απομάκρυνσή του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν, να
μην παρέχει, υπηρεσία με έννομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π..
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της
Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο
φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της
Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά
διετία. Με την απόφαση διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται
για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι
διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς
τους α’ και β’ βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι,
μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί
ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει
δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο
παύσης μέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε
(5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο,
υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση,
σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών
της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων
εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο
των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι:
α) ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου, της παραγράφου 5 του άρθρου 50, του οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως
και 4 του άρθρου 50,
γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το πρώτο
έτος λειτουργίας της.
8. H E.E.E.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.
Υποχρεούται επίσης να συντάσσει εγκαίρως ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους. Σε περίπτωση
ελλείμματος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., χορηγούνται σε
αυτήν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει στο
Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τον Μάρτιο
κάθε τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Οικονομικών.
Άρθρο 29
Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του
Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προτάσεως της
Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
2. Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της, κατανομής του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διάρθρωση και την
οργάνωσή της.
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονισμός
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παράγραφοι 6 και 17 περίπτωση ιβ’ του ν. 3229/2004 απορροφώνται από τον Οργανισμό
της Ε.Ε.Ε.Π..
3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε:
α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μη-
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τρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των
μητρώων αυτών.
β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των
όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού από
τους κατόχους των αδειών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, και η εγγραφή
στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων,
των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και
ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.
δ) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης
της πιστοποίησης αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα
παιγνιομηχανήματα και τους ιστοτόπους, καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της απαγόρευσης εισόδου στα άτομα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε
καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
ε) Ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμετοχής
σε τυχερά παίγνια σύμφωνα με το άρθρο 32.
στ) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας
παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι
περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτήν από τον
ίδιο τον παίκτη.
ζ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους,
τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιοκτήτες
των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
(ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία.
η) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της
άδειας προκειμένου να διασφαλίζεται η μη συμμετοχή σε τυχερά
παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33.
θ) Ο έλεγχος των συμβάσεων προσχώρησης στο παίγνιο που
συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των αδειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, με
στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, όπως δέσμευση ποσού για επόμενο στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισμένο
ύψος κερδών.
ι) Ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου
(ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή
μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
μέσω διαδικτύου από τους χρήστες.
ια) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού
των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παιγνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο
των δεδομένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π..
ιβ) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των
καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από χώρους συνάθροισης της νεολαίας, όπως ιδίως
σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, από αναγνωρισμένους χώρους θρησκευτικής λατρείας, η ελάχιστη επιφάνεια των αμιγών
ή μικτών χώρων, η αναλογία επιφάνειας μεταξύ των παιγνιομηχανημάτων και της κυρίας χρήσεως για τους μικτούς χώρους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.
4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες
δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.
Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων
και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να περιορίζεται
αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι κα-
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ταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση
δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής
των καταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της
ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων
κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε
σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των παιγνίων μέσω διαφημιστικών
μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά κέρδη.
Κάθε παραβίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων.
Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας
και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του
άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις
για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και
Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η λογισμική παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων
και όλων των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων.
β. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (on line) και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που
είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και
η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω αδειοδοτημένων ιστοτόπων.
γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων.
δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων
δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών παιγνίων και για όλα
τα παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους.
ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων
των μορφών παιγνίων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με
Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία συνδέονται με το
Π.Σ.Ε.Ε..
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται
αποκλειστικά μέσω ιστοτόπων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε..
4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα
στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο.
Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της
Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές
και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης,
λειτουργίας και αναβάθμισής τους.
Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια,
ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την
Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού, και β) η
ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε..
Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υλοποιείται
από τους κατόχους της άδειας, τιμωρείται με καταβολή προστίμου ή ανάκληση από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που
λαμβάνει από τα παιγνιομηχανήματα ή το διαδικτυακό παίγνιο
για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα
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οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων
στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π..
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από
κατόχους της άδειας για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή
όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας.
Άρθρο 31
Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους
1. Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα
τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου.
2. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της
Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει
κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
των κερδών, οι όροι μεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα
(τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο, ή από
κάθε παιγνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι
τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του
ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους της παραγράφου
1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη
και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου
1.
3. Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ περισσοτέρων του
ενός πιστοποιημένων καταστημάτων του κατόχου της άδειας,
επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από
εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..
4. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων
αποδίδονται άμεσα στον παίκτη.
5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται
σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή
ίδρυμα πληρωμών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι
της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι
εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Για το ύψος
του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.
Άρθρο 32
Όροι συμμετοχής των παικτών
1. Η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος
της ηλικίας τους, εφόσον προηγουμένως επικυρωθεί με ενημέρωση του Π.Σ.Ε.Ε., με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο,
όπως ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
2. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω
παιγνιομηχανημάτων είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
με παιγνιομηχανήματα γίνεται μόνο με την τοποθέτηση κέρματος
ή χαρτονομίσματος, με επανεπένδυση μονάδων κέρδους ή με
χρήση προπληρωμένης κάρτας, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του παίκτη.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων με πίστωση, καθώς και η παροχή έκπτωσης στο κόστος
συμμετοχής.
4. Απαγορεύονται τυχερά παίγνια στα οποία το μέγιστο ποσό
που μπορεί για μία συμμετοχή να χάσει ο παίκτης είναι ανώτερο
από το χρηματικό ποσό συμμετοχής του στο κάθε παίγνιο.
5. Ο κάτοχος άδειας τυχερών παιγνίων, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μέλη του οργάνου διοίκησής του, όποιος εκμεταλλεύεται και λειτουργεί παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων και το προσωπικό του απαγορεύεται να μετέχουν σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι. Τα μέλη και το
προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.
6. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συμμετέχει σε τυ-
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χερά παίγνια μέσω παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 33
Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη
1. Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου
διεξάγονται τυχερά παίγνια.
2. Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, κατάλληλα για την ηλικία τους, σύμφωνα με πιστοποίηση
από την Ε.Ε.Ε.Π..
Τα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παίζουν ανήλικοι πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διακριτούς χώρους και να
υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκμετάλλευσης, που ορίζεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 42.
3. Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή
προσωρινά εποπτεία στους χώρους όπου λειτουργούν παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν
στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 την είσοδο και
την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να
αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημάτων,
σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.
4. Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως η
ηλικία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να
διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης.
5. Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους
που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 34
Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόρρητο –
Υποχρέωση Εχεμύθειας
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή
την έναρξη της επεξεργασίας αναφορικά με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997
(Α’ 50).
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 παρ. ζ’ του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση
και την επεξεργασία δεδομένων.
2. Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας,
φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών
και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης,
εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της άδειας
και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα
κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το
απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός
από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252,
253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν.
2392/1996 (Α’ 60), επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που
ορίζονται στο άρθρο 51.
4. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που
διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των αδειών, ή τους
φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της πρόσβασης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών
με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλει-
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στικό δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσωπικό που
απασχολείται για το σκοπό αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της
Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών αρχών.
5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην
Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους φορείς διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που
αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων
από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη
των καθηκόντων τους.
Άρθρο 35
Εμπορική επικοινωνία
1. Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπόκειται σε
περιορισμούς. Υποχρεωτικά αναφέρονται τα άτομα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, καθώς επίσης αναφέρονται
και οι γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για απεξάρτηση από
το παίγνιο.
2. Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, για οποιονδήποτε φορέα σχετικά με την παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.
3. Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοινωνιών
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές που καθιερώνει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και σε κάθε περίπτωση
σύμφωνο με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.
4. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια,
με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα με άδεια που
έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.
Άρθρο 36
Υποχρεωτική σήμανση
1. Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, αναρτώνται στο κατάστημα και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι υπεύθυνοι
καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων
προστασίας των ατόμων που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά
παίγνια, υπέχουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με
τα άρθρα 51 και 52.
2. Σε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς και κάθε αναγκαία
σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων.
3. Στα καταστήματα και στις οθόνες διεξαγωγής παιγνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε πληροφορία σχετικά με υπηρεσίες
αντιμετώπισης του εθισμού και στήριξης για την απεξάρτηση
από τα παίγνια. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να εξειδικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές.
Άρθρο 37
Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων
1. Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί από τον
κάτοχο της άδειας ειδικό έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, που φέρει την ονομασία «Έντυπο Προγράμματος».
2. Σε κάθε Έντυπο Προγράμματος και για κάθε μία από τις
μορφές παιγνίου που περιλαμβάνεται σε αυτό, αναγράφονται
υποχρεωτικά η μορφή του, ο ατομικός ή ομαδικός χαρακτήρας
του, το αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
3. Το Έντυπο Προγράμματος διατίθεται σε εμφανές σημείο
στα καταστήματα, στην σελίδα εισόδου του διαδικτυακού τόπου
των παιγνίων και γενικά τίθεται στη διάθεση και ενημέρωση του
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παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 38
Τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια
1. Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών – ψυχαγωγικών
παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρησης των νόμιμων
προϋποθέσεων.
2. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς τεχνικό – ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων παιγνίων για διεξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα. Η συμμετοχή των παικτών
γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό
ενσωματωμένο ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων.
3. Για την εκμετάλλευση τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με
παιγνιομηχανήματα εκδίδεται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο
άσκησης του επιτηδεύματος. Οι κάτοχοι των αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, με τη μορφή προσωπικής ή
κεφαλαιουχικής εταιρίας, που φορολογούνται σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151). Δεν επιτρέπεται η
χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση
αυτών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση,
πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή
βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί
το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί
ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
Άρθρο 39
Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων
1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν
35.000 παιγνιομηχανήματα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια
άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του ν. 2843/2000 (Α’ 219) για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα
εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των
πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα
εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
των άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί το δικαίωμα
εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6.
Οι παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν το συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο της εκμετάλλευσης και δύνανται να εγκαθιστούν τα
παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημένους χώρους τρίτων. Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν. Οι
τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν σε
κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την
ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την εμπορική τους πολιτική τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από
το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.
3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης α’ της παρ.
9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.
Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστανται από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων της
καταβάλλεται αμέσως με την χορήγηση της αδείας. Ο τρόπος,
ο χρόνος και οι όροι καταβολής από την ΟΠΑΠ Α.Ε. του τιμήματος για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθιστούν και εκμεταλλεύ-
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ονται παραχωρησιούχοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 6, καθορίζονται στην άδεια.
4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα
μήνες μετά τη χορήγησή της.
5. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η ΟΠΑΠ Α.Ε.
μπορεί, με αίτησή της προς την Ε.Ε.Ε.Π. να ζητήσει τη χρονική
επέκτασή της για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Η διαδικασία για τον καθορισμό
του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6. Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η ΟΠΑΠ Α.Ε.
παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση
και εκμετάλλευση 18.500 παιγνιομηχανημάτων σε τέσσερις έως
και δέκα παραχωρησιούχους, ύστερα από προκήρυξη δημόσιου
διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην ΟΠΑΠ
Α.Ε. με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης για το συνολικό
χρόνο διάρκειάς της. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει κάτοχος της
αδείας και συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτήν.
7. Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου, απαγορεύεται να παραχωρεί περαιτέρω, με ή
χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αυτό.
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί
το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων υποχρεούνται να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών
από τη χορήγηση της άδειας. Μετά την παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για
τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια.
Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εικοσιτέσσερις
μήνες από τη χορήγηση της άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Μετά την
παρέλευση των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την
ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η
ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να
παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής
τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την
Ε.Ε.Ε.Π..
2. Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή παραχωρησιούχου
δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποίησή της.
Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε
άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η
προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι
άκυρη.
3. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.
4. Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα
εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο
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6 του άρθρου 39, απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρίες.
Άρθρο 41
Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων
1. Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζονται με
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή και
σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση αυτών.
2. Για τα καταστήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων αυτών απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α’, Β’, Γ’,
Δ’, Ε’ ή ΣΤ’, όπως ορίζεται στο άρθρο 43.
3. Σε κάθε παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα πρέπει να εμφανίζεται πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, ηλεκτρονική ένδειξη με τον αριθμό πιστοποίησης του παιγνίου από
την Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 42
Πιστοποίηση καταστημάτων
1. Για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση των
κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων ή όσων εκμεταλλεύονται
παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τους όρους του
νόμου αυτού. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής
τεχνικών – ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, σε στοιχεία για το χώρο
τοποθέτησης των παιγνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων ανά κατάστημα, στο είδος των παιγνίων που διενεργούνται σε αυτά και στο ύψος του παραβόλου.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, στο
πλαίσιο άσκησης επιτηδεύματος, των τεχνικών – ψυχαγωγικών
παιγνίων σε αμιγείς ή μικτούς χώρους, ενώ των παιγνίων με παιγνιομηχανήματα μόνο σε αμιγείς χώρους.
α) «Αμιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστημα, στο
οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
πολεοδομικής νομοθεσίας.
Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για
την εγκατάσταση τυχερών παιγνίων, εφόσον πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα είναι κατάστημα, όπου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με
παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα
τρία (3).
3. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο, ετήσιο τέλος λειτουργίας του καταστήματος.
Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζεται με απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με σχετική οικονομική μελέτη που βασίζεται
σε πρόσφορα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του.
4. Για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλλευσης, ο
οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο
της άδειας διεξαγωγής παιγνίων ή τον φορέα εκμετάλλευσης για
την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60
ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή
και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία,
ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική
βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθε-
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ρίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για
έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών,
όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
γ) Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
5. Σε όλα τα καταστήματα:
α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα παίγνια και παιγνιομηχανήματα.
β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ.μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα.
γ) Αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της προσόψεως
σήμα νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος.
δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ).
Άρθρο 43
Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων
Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων με
παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής:
α) Πιστοποίηση τύπου Α’ για τα καταστήματα διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων.
Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους
μέχρι τριάντα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Στα καταστήματα με τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει διακριτός χώρος για τους ανηλίκους.
β) Πιστοποίηση τύπου Β’ για τα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδίδεται από την
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων.
Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους
και μέχρι είκοσι πέντε μηχανήματα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β’ σε καταστήματα που απέχουν από
τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των
πέντε χιλιομέτρων, που υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.
γ) Πιστοποίηση τύπου Γ’ για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε μικτούς χώρους,
που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
δ) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που
διενεργούν πλόες εσωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ’, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται
στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά τυχερών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν
πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε’,
που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
στ) Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ’, που εκδίδεται
από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων.
Άρθρο 44
Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων
1. Για κάθε τεχνικό – ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκειται να
εγκατασταθεί ή που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε
τύπου τεχνικού – ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται
από φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το
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παίγνιο, την εμπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την
περιγραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό
μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρχουσα πιστοποίηση και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια
εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
Θεωρούνται πιστοποιημένα τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια
για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πιστοποίηση άλλων εθνικών αρχών,
αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών ή οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει
συμφωνία αναγνώρισης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλογο και τα κριτήρια ένταξης σε αυτόν, που αναρτάται
στο διαδικτυακό της τόπο.
2. Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή
που παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από
την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση κάθε τύπου τυχερών
παιγνίων πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει
μεταξύ άλλων, στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομασία του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του,
πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης
και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π..
3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει «Ειδική άδεια για δοκιμαστική
λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά» με διάρκεια έως 2 μήνες,
τα οποία διενεργούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα που δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην
ειδική αυτή άδεια ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική
μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου.
4. Για τα προς εγκατάσταση παιγνιομηχανήματα μέσω των
οποίων διενεργούνται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια,
απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Προς τούτο απαιτείται
αίτηση με στοιχεία που αφορούν το παιγνιομηχάνημα και ιδίως
τον τύπο, την περιγραφή, τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και
το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 45
Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω
του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων
παρόχων.
2. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών
(servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων
που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται
άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι
άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
4. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προκηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά την πάροδο
ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση.
5. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου
έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την κατακύρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για την
οποία εκδίδεται.
6. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας
άδειας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την
Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας για ίσο ή μικρότερο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Για
την ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων
της αδείας και η πρόταση ευλόγου τιμήματος. Η διαδικασία για
τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
7. Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την
παράγραφο 3, δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει
πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
8. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι
άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με
οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας
με τρίτους.
Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση
άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων
εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο
έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών
υλών και φοροδιαφυγής.
2. Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση
αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 100.000 ευρώ
από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται,
β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού τα σχετικά
έγγραφα,
γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών,
την ημερομηνία και τον τόπο της αποσφράγισης, καθώς και τα
πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται,
δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των
εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,
ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει
ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προκήρυξη,
στ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν,
ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση
των υποψήφιων τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμό τους και τα
απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι
υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό,
ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού,
ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και
ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας
1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως
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ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση
της εταιρείας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση,
απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος,
έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα
κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία
περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
2. Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες
εταιρείες.
3. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου
γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από
την πραγματοποίησή της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου
της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.,
χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη.
4. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής.
5. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης, επέκτασης
χρονικής ισχύος και ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών
παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε
αυτές, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα
που αφορά την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των μετόχων των εταιρειών που είναι κάτοχοι της άδειας.
6. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται:
α) το τίμημα της άδειας,
β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50.
7. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια
μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη.gr.
8. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό
μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς
και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου
της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή
αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π.
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
9. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
10. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν
τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου,
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
11. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα
στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο
νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων
και στους όρους της άδειας.
12. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της
άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης.
Άρθρο 48
Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις – Στοιχεία παικτών
1. Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστωτικά
μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην απαγόρευση αυτή δεν
εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο
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άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α’ 195).
2. Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λειτουργία των ιστοτόπων αυτών.
3. Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων από
μη κατόχους άδειας.
4. Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγορεύεται.
5. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων
μέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων
επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..
6. Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά
παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους
χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή
σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης
συνομολογεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο.
Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης.
Άρθρο 49
Μεταφορές χρημάτων
1. Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω
του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού των
κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται
στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών.
2. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό παικτών
πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το
οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών.
Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το
οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί παικτών που
διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες.
3. Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο
κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών
ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με τρόπο που διασφαλίζει την
ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής
και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως
αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η
Ε.Ε.Ε.Π.. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιμο
ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως
και κατ’ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.
Άρθρο 50
Παράβολα – Τέλη – Συμμετοχή του Δημοσίου
στα έσοδα – Φόροι
1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανή-
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ματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται:
α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών
παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και
τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους,
β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό
των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους.
2. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου,
καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών, καταβάλλονται:
α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορήγησης
αδειών, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46,
β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και
46,
γ) σε περίπτωση ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.
3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων
και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά – ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, καταβάλλονται:
α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα
άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4,
β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος
και καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3
και 44 παράγραφοι 1 έως και 4.
4. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π.
των κατασκευαστών, των τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων
και παιγνιομηχανημάτων καταβάλλεται:
α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 29,
β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29.
5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί
του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται
από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της
άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο
ημερολογιακό τρίμηνο. Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει
το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της
συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού
και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται
μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές,
όπως η ενίσχυση μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για
την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού,
για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώτου
και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και τις
διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ια’
της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
7. Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, θεωρούνται δαπάνη
της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών
προσδιορίζεται λογιστικά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/
1994. Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους
ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται.
8.Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παι-
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γνίων, που ρυθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας
του εισοδήματος.
Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης
και λειτουργίας της αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοχος άδειας του νόμου
αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης
που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου
να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα
από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης.
9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, ή μέσω
του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται
με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α’ 266). Ο φόρος
αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από
τους κατόχους των αδειών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα
για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, σύμφωνα
με σχετική οικονομική μελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα,
μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις
γενικές διατάξεις.
12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών
παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες
σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν
την παροχή υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον
εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού, αναδρομικά
στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη
σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει
την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45.
Άρθρο 51
Διοικητικές κυρώσεις
1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των
κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της:
α) επιβάλει κατ’αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000
ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και
τη συχνότητα της παράβασης, ή και
β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια,
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της
Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα
με τις γενικές διατάξεις.
Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται
ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά
παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
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2. Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την
προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα
ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής
και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.
3. Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον
έλεγχο των ατομικών καρτών παίκτη των συμμετεχόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως και
επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η
συχνή και σε πολλούς πελάτες παράλειψη απαίτησης κάρτας
παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι
και σε οριστική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος.
4. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 32 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους
χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.
5. Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
(ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε
παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου,
όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η
Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την
υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
6. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 49 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους
χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά
διαπιστωμένη παράβαση.
7. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθιστούν τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που να συνδέεται μέσω Κεντρικών
Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή
προστίμου ύψους από εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, καθώς και σε προσωρινή παύση
λειτουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π..
8. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η
διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης παραβάσεων και επιβολής
προστίμων, το ύψος και τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων,
η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 52
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη
προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000
ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη.
2. Όποιος προβαίνει σε εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, είτε ως
διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 100.000
έως και 200.000 ευρώ.
3. Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώνεται
χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000
έως 20.000 ευρώ.
4. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του
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παιγνιομηχανήματος είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 5.000
έως 50.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.
5. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου
είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του καταστήματος, τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική
ποινή από 150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.
6. Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως
200.000 ευρώ.
7. Όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσικού ή νομικού προσώπου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και
χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και το παρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως
αυτουργοί με την παράγραφο 11.
8. Όποιος, ακόμη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, μετατρέπει τεχνικό – ψυχαγωγικό παιγνιομηχάνημα σε τυχερό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και
χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ.
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύεται στα
πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους
που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη
του προηγούμενου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
με χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ’ ελάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ανά παράβαση.
10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994,
να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παρόχους τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη
του προηγουμένου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά παράβαση.
11. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των
αδικημάτων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράττοντες σύμβουλοι ή οι
πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων ή οι γενικοί διευθυντές και
διευθυντές ή εν γένει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα
από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου. Εάν
ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων
αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από
τα ως άνω καθήκοντα.
12. Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παιγνιομηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων
του άρθρου αυτού κατάσχονται και μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης δημεύονται.
Άρθρο 53
Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων
από ραδιοτηλεοπτικά μέσα
1. Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε τυχερού παιγνίου από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με τηλεφωνική συμμετοχή είτε με συμμετοχή μέσω
του διαδικτύου είτε με τηλεοπτική διάδραση, απαιτείται ειδική
άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από σύμφωνη
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γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
2. Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής των παιγνίων
αυτών, οι οποίοι καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε εγκρινόμενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων.
3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 54
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των
άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέσα σε ένα έτος από το
διορισμό των μελών της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή
ανά φορέα.
2. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο.
3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες
αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.
4. Μέσα σε έξι μήνες από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,
τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και
κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις
απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από το νόμο αυτόν.
Άλλως, εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.
5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς
ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
6. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της
Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους.
7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 17 του
ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: τα Κρατικά Λαχεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως
επίσης και κάθε τυχερό παιχνίδι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί
σε λειτουργία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου.»
8. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των άλλων διατάξεων
του παρόντος νόμου που τις αφορούν.
9. Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών–ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.,
σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.
598/1968, καθώς και μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση
των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού.
10. Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επιβάλλεται
στο ποσό που απομένει μετά τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, ποσοστό
υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομιακών φορέων, όπως ορίζεται με
τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν.
598/1968 (Α’ 256) και αποδίδεται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 50.
11. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί
αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τροποποιούμενων σύμφωνα
με τον παρόντα νόμο.
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
ν. 2206/1994 τροποποιείται ως εξής:
«Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.»
13. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στάμενες διατάξεις για διάθεση πόρων υπέρ τρίτων από κέρδη
των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.
14. Η περίπτωση κζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α’ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα
που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.,
καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του
νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»,».
15. Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ’ 580, άρθρο 3 του π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ’ 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής:
«15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων».
β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 23.2/6.3.1987) προστίθεται περίπτωση
20 ως εξής:
«20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».
γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν.
2160/1993, (Α’ 118), προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:
«20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων».
16. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται
τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α’ 174).
17. Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του
ν. 3229/2004 καταργούνται.
Άρθρο 55
1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του π.δ. 167/1996 – Α’ 128), ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, με αρμοδιότητες:
α) Το στρατηγικό σχεδιασμό ελέγχων, την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε ειδικές περιπτώσεις
στη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων, μετά από εντολή του
Υπουργού Οικονομικών, στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, του
Φ.Π.Α. και των λοιπών έμμεσων φόρων, σε συνεργασία και με
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφερειακές ελεγκτικές μονάδες και όργανα της Ε.Ε..
β) Τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάλυση κινδύνου και τη μέτρηση των επιδόσεων σε θέματα άμεσης
και έμμεσης φορολογίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
γ) Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων είσπραξης των γενικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
δ) Την κατάρτιση συμβολαίων αποδοτικότητας με τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων
εσόδων,
καθώς
και
αξιολόγηση
της
αποδοτικότητας των υπηρεσιών αυτών, των υπαλλήλων και των
προϊσταμένων τους.
ε) Την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βεβαίωση - εκούσια και
αναγκαστική είσπραξη-επιστροφή και διαγραφή των δημοσίων
εσόδων, έλεγχο της ορθής εφαρμογής της από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, καθώς και της
παρακολούθησης της νομοθεσίας για την είσπραξη οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών, όπως πτωχευμένων ή υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων.
στ) Την παρακολούθηση της κεντρικής και τοπικής λογιστικής
των Δ.Ο.Υ., όσον αφορά στα δημόσια έσοδα και την ενημέρωση
της ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, για όσα στοιχεία δεν λαμβάνονται μηχανογραφικά.
ζ) Τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων-οφειλετών και λήψη μέτρων για την
επιμόρφωση των υπαλλήλων με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την
είσπραξη των εσόδων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Β’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

η) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων
σχετικά με την εγγραφή των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων ή άλλων νομικών οντοτήτων στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών και την
ανάπτυξη τεχνικών ηλεκτρονικού ελέγχου.
θ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων,
σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ποινικό κολασμό των
αδικημάτων της φοροδιαφυγής, στην παρακολούθηση της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών
υποθέσεων, καθώς και στην εποπτεία, ως αρμόδια αρχή, των
υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ν.
3691/2008 (Α’166).
ι) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων επί
θεμάτων που αφορούν την είσπραξη των εσόδων , την αναστολή
ή παράταση καταβολής αυτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
καθώς και την διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπροθέσμων εσόδων.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης
Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέντρα της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 και του άρθρου 23 του ν.
3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάταξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα:
Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
α) Τμήμα Α’- Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων.
β) Τμήμα Β’- Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρησιακών
σχεδίων.
γ) Τμήμα Γ’- Εγγραφών και παρακολούθησης φορολογουμένων.
δ) Τμήμα Δ’- Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελεγκτικών ευρημάτων.
ε) Τμήμα Ε’ - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων.
Β. Διεύθυνση Ελέγχων
α) Τμήμα Α’- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου άμεσης φορολογίας.
β) Τμήμα Β’- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου Φ.Π.Α.
και λοιπών έμμεσων φόρων.
γ) Τμήμα Γ’- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλαγών.
δ) Τμήμα Δ’- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημεδαπής.
Στο Τμήμα Β’ μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμήματος
Δ’- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών VIES (άρθρου 7, παρ.1β του π.δ. 249/1998) της Διεύθυνσης
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από
την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων.
Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων
α) Τμήμα Α’- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων.
β) Τμήμα B’- Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων.
γ) Τμήμα Γ’- Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών.
δ) Τμήμα Δ’- Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών.
ε) Τμήμα Ε’- Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών
ελέγχου και είσπραξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο: α) του
τμήματος Α’, με αρμοδιότητα την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπράξεων υπέρ τρίτων, β) γραφείο
του τμήματος Β’, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και γ) γραφείο του τμήματος
Δ’, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την
ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φορείς εκτός
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Δ.Ο.Υ..
Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου
και αναγκαστικής είσπραξης.
α) Τμήμα Α’ – Παρακολούθησης των ποινικών φορολογικών και
εισπρακτικών υποθέσεων.
β) Τμήμα Β’- Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτητικής και
δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων.
γ) Τμήμα Γ ‘- Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την
είσπραξη δημοσίων εσόδων.
δ) Τμήμα Δ ‘- Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων επί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης.
Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
α) Τμήμα Α’- Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθητοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών.
β) Τμήμα Β’- Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολόγησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών.
γ) Τμήμα Γ’- Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης.
ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική
αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για
την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως
οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμένων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο
Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της
Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές.
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:
α) Τμήμα Α’- Διοικητικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης
β) Τμήμα Β’- Επιχειρησιακού σχεδιασμού αναγκαστικής είσπραξης μεγάλων οφειλών
γ) Τμήμα Γ’- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών
ειδικών κατηγοριών οφειλετών
δ) Τμήμα Δ’- Επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμένων ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.
3. Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων, της Επιχειρησιακής
Μονάδας Είσπραξης και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, πλην των Τμημάτων Β’- Ανάπτυξης και
παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης
δημοσίων εσόδων και Γ’- Οφειλετών ειδικών κατηγοριών της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης
και των Τμημάτων αυτής, καθώς και του Τμήματος Α’- Διοικητικής
μέριμνας και νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης, των οποίων προΐστανται εφοριακοί υπάλληλοι, κατά
προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.
4. Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρου 18 του
π.δ. 284/1988), η Διεύθυνση Μητρώου (άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση γ’ του π.δ. 167/1996 -Α’128) και η Διεύθυνση Ελέγχου
(άρθρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωση β’ και 3 του π.δ. 167/1996,
όπως ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 249/1998 , το
άρθρο 28 παρ. 4 του
ν. 3016 /2002, Α’ 110 και το άρθρο
53 παρ. 2 του
ν. 3691/2008, (Α’ 166) καταργούνται και
παύουν να λειτουργούν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων
αυτής.
5.α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμήματος Ελέγχου ή
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Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ελέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότητές του να μεταφέρονται και να
ασκούνται από Δ.Ο.Υ. της περιφερειακής ενότητας της έδρας
του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότερες Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο
πάνω αρμοδιότητες.
β) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων
των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών
πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.
Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των
οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη
βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων,
καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.
γ) Τα Τμήματα «Δικαστικό και Λογιστικό», «Λογιστικό και Δικαστικό» και «Εσόδων και Δικαστικό», καθώς και το Τμήμα «Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, των
οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, μετονομάζονται σε Τμήματα «Λογιστικό», «Εσόδων» και «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων»,
αντίστοιχα, και τα Γραφεία «Λογιστικό – Δικαστικό - Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, μετονομάζονται σε Γραφεία «Λογιστικό -Γραμματείας»
και λειτουργούν με τον νέο τίτλο από την ημερομηνία αναστολής
λειτουργίας, από την οποία και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Στα Τμήματα ελέγχου, που προκύπτουν ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του
κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, και στα
τμήματα δικαστικού, που προκύπτουν από την εφαρμογή των
ίδιων διατάξεων, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του
κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.
6. α) Στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.) Αθηνών μεταφέρεται, συνολικά, η αρμοδιότητα των καθοριζόμενων ή
ανακαθοριζόμενων, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεγάλων
επιχειρήσεων όλης της επικρατείας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα
Ελεγκτικά Κέντρα, μετά από το χαρακτηρισμό αυτών ως μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων
Επιχειρήσεων» και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις, δέκα
Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο,
ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων
i. Τμήμα Α’ – Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφαλαιοδότησης
ii. Τμήμα Β’ - Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
iii. Τμήμα Γ’- Ελέγχου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
iv. Τμήμα Δ’- Ελέγχου Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
ββ) Υποδιεύθυνση Φορολογίας και Διοικητικής Μέριμνας
i. Τμήμα Ε’- Φορολογικής Διαδικασίας
ii. Τμήμα ΣΤ’- Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης
iii.Τμήμα Ζ’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης
iv. Τμήμα Η’- Εσόδων
γγ) Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται, απευθείας:
i. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
ii. Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών
iii. Γραφείο Διαχείρισης.
β) Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες, ως ακολούθως:
αα) Τμήμα Α’- Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφαλαιοδότησης και Τμήματα Β’- Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών,
Γ’- Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Δ’- Εμπορικών και Λοιπών
Επιχειρήσεων

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ββ) Τμήμα Ε’ - Φορολογικής Διαδικασίας
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Κ.Β.Σ. και Μητρώου των Δ.Ο.Υ. Α’
τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γγ) Τμήμα ΣΤ’ - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης
Διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ..
δδ) Τμήμα Ζ’ - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ..
εε) Τμήμα Η’ - Εσόδων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» και «Λογιστικό» των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
στ ) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελέγχων και της είσπραξης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και
συμβουλευτικών υπηρεσιών
Παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων με ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλές, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, δημιουργία και συντήρηση της γενικής φορολογικής εικόνας της επιχείρησης.
ηη) Γραφείο Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων» εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. και των
Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και οι εκκρεμείς υποθέσεις των χαρακτηριζόμενων μελλοντικά ως μεγάλων επιχειρήσεων, ολοκληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην οποία
μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, μαζί με το σχετικό αρχείο.
Από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα Δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία και ο
τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
δ) Της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων
προσωρινών κλάδων, πλην του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής
Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ,
του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά
προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.
7. Η Δ.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών
(Φ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε) Αθηνών και στην αρμοδιότητά της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.
Αθηνών, των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων.
8. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ή ανακαθορίζεται η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή
τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων,
μπορεί να ρυθμίζονται λοιπά θέματα λειτουργίας των Τμημάτων
Ελέγχου και Δικαστικού, που προκαλούνται από μεταφορά αρμοδιοτήτων τμημάτων και γραφείων άλλων Δ.Ο.Υ., καθώς και της
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο κανονισμός λειτουργίας και η
περιγραφή θέσεων εργασίας αυτών.
β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων καθορίζονται και
ανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι θέσεις
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των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α’66).
9. Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών – ΥΠ.Ε.Ε.Τ. (παρ.
Β του άρθρου 1 του π.δ. 343/1998, Α’ 229) καταργείται και οι αρμοδιότητές της, κατά το μέρος που αφορούν στο Τμήμα Β’ - Συνδρομής Τελωνειακών Υπηρεσιών (περίπτωση 2, της παρ. Β),
καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές
των εμπορευμάτων, προς υποστήριξη του τελωνειακού ελέγχου
και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των
εμπορευμάτων, περιέρχονται στα Τμήματα Δασμοφορολογητέας
Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης
του π.δ. 263/1999 (Α’ 215).
10. Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (άρθρο 1 παρ. 8
του ν. 2343/1995, Α’ 211 και άρθρο 1 περίπτωση δ.3 του π.δ.
37/1997, Α’ 37) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθρο 57 του
ν. 2214/1994, Α’ 75, άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2343/1995, άρθρο 1
περίπτωση δ.1 του π.δ. 37/1997 και άρθρο 24, παρ. 5 του ν.
3492/2006, Α’ 210) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Προϋπολογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, καταργούνται.
11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανασυγκροτούνται τα
συλλογικά όργανα, στα οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο
υπάλληλος των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που
συμμετέχει σε αυτά.
12. α) Στις διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ του άρθρου 32 του
ν. 1828/1989 (Α’2) περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας
οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από 1ης Ιανουαρίου 2011.
13. Αν σε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως λειτουργούν λιγότερα Τμήματα
από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3283/2004 (Α’210), ύστερα από κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας Τμημάτων, καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις
Ελέγχου και Φορολογίας αυτών από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται
οι αρμοδιότητες.
14. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών τελωνειακών μονάδων, μπορεί να
καταργείται θέση Υποδιευθυντή της παραγράφου 6 του άρθρου
20 του ν. 2753/1999 (Α’ 249).
15. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μετατρέπεται Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, από Α’ τάξεως σε Β’ τάξεως ή από
Β’ τάξεως σε Αυτοτελές Γραφείο, είτε να καταργείται, κατά περίπτωση.
β) Η υποπαράγραφος β’ της παρ. 5 εφαρμόζεται σε όλες τις
περιπτώσεις μετατροπής ή κατάργησης οποιασδήποτε οργανικής μονάδας.
16. α) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 189/2009 (Α’ 221) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στο
οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών: ».
β) Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009,
όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 189/2009.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ.
189/2009, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το
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προσωπικό των θέσεων αυτών, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής
κατάστασης και τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και το αρμόδιο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Με διαπιστωτική πράξη - απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις
των κλάδων και ειδικοτήτων της παρούσας παραγράφου.
17. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α’ 211)
προστίθεται παράγραφος 22, ως εξής:
«22. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης συστήνεται διαρκής άμισθη Επιτροπή, με τίτλο «Επιτροπή Αξιολόγησης
Πορισματικών Εκθέσεων Οικονομικών Επιθεωρητών», τα μέλη
της οποίας αποτελούνται από Οικονομικούς Επιθεωρητές.
Mε υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.»
18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.
3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη
διερεύνηση και διαπίστωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία εμπλέκονται υπάλληλοι του
Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων, από αυτό, νομικών προσώπων, που αφορούν χρηματισμό, δωροδοκία και ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν
από την Οικονομική Επιθεώρηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής της: α) διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω
Υπηρεσιών και τη δράση των υπάλληλων τους και β) προβαίνει
στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την πειθαρχική και ποινική
δίωξη των ανωτέρω υπαλλήλων.
3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί στοχευμένους ελέγχους του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) στους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του παρόντος.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και με προκαθορισμένη διαδικασία επιλογής και προγραμματισμού, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται με έκδοση σχετικής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
19. Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του
ν.2873/2000 (Α’ 285) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής
Επιθεώρησης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού
Οικονομικών, που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο της
ίδιας παραγράφου, η Επιτροπή λειτουργεί με τη συγκρότηση
που καθορίσθηκε από τις ήδη εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.
20. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης άμισθη Επιτροπή, για εξέταση παλαιών υποθέσεων, με
σκοπό τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω
παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή διαπίστωσης παραπτωμάτων, ο έλεγχος κρίνεται ατελέσφορος. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στον Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει για τον περαιτέρω
έλεγχο ή μη αυτών. Mε υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
τα θέματα της Επιτροπής.
21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και καθ’ όλη
τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος,
Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών,
διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις
των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α’ 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α’51), με μόνη
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί
να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές ή να διακόπτεται πριν
τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. Οι
υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή
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και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.
Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά
τρίμηνο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου αυτής.
Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων είναι οι εξής:
α) Οι οργανικές μονάδες που συστήνονται, μετονομάζονται ή
θα προκύψουν, ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες
οργανικές μονάδες, σε εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
β) Οι οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
γ) Οι οργανικές μονάδες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων.
δ) Οι οργανικές μονάδες των Τελωνείων Α’ Τάξης.
ε) Οι οργανικές μονάδες των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων, Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε.
Θεσσαλονίκης, Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Ι’ Αθηνών, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς,
Κορωπίου, Μοσχάτου, Ν. Φιλαδελφείας, Παλλήνης, Π. Φαλήρου,
Χαλανδρίου, Α’ Πειραιά, Ψυχικού, Α’ Ηρακλείου, Β’ Ηρακλείου,
Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α’ Πατρών, Α’ Ιωαννίνων, Α’
Βόλου, Α’ Καβάλας, Β’ Λάρισας, Α’ Σερρών.
στ) Οι οργανικές μονάδες των Δ.Ο.Υ. που αποκτούν διευρυμένα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, λόγω υποδοχής αρμοδιοτήτων τμημάτων ή γραφείων ελέγχου και δικαστικού άλλων
Δ.Ο.Υ., τα οποία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία τους.
ζ) Οι προϊστάμενοι όλοι των βαθμίδων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του ν. 3943/2011.
22. Σε όσες από τις οργανικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενοι με τη
διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85
και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α’ 26 ) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α’51), λήγει η θητεία τους από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση προϊσταμένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
23. Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό:
α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύει.
β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του
ν.3205/2003, όπως ισχύει.
γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως ισχύουν.
δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 37, του
εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου ε’
της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του
εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α’ 64), του
εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3187/2003
(Α’ 233) και του εδαφίου ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 30
του ν.3187/2003, του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
16 του ν.3432/2006 (Α’ 14), του εδαφίου γ’ της παραγράφου 15
του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α’ 118), της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α’ 99), όπως ισχύουν και τα ποσά
του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του
ν.3370/2005 (Α’176).
ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου
35 και του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.
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3205/2003, όπως ισχύουν.
στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή
ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας στο ειδικό
επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
και τα ποσά της παραγράφου Α.4 του άρθρου 51 του ν.
3205/2003.
ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές
αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω
ποσοστό καθορίζεται σε 15%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 56
Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών
προσώπων του δημόσιου τομέα
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω
υπηρεσίες, συμβούλια και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα,
καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, διέπουν τη λειτουργία τους
και ρυθμίζουν σχετικά θέματα, ως εξής:
α) Τα άρθρα 1 και 3 έως και 6 του ν. 3438/2006 (Α’ 33) σχετικά
με τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Συμβουλίου, όπως προβλέπονται από το άρθρο 2 του ν. 3438/2006 (Α’ 33), ασκούνται
στο εξής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού,
συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που συνεστήθη με την αριθ.
17/2.6.2010 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 98).
β) Τα άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α’ 49) σχετικά με
τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός
Έρευνας και Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.), που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) Το π.δ. 51/1997 (Α’ 48) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών
Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.), με έδρα τα Βίλλια Αττικής, που εποπτεύεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ) Το π.δ. 389/1997 (Α’ 272) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου Κάπρων, Γενικής Περιφερειακής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με έδρα τα Μέγαρα Αττικής.
ε) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α’ 112) σχετικά με
τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Θεάτρου
και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται
από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι αρμοδιότητες του Κέντρου μεταφέρονται και ασκούνται
εφεξής από τη Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές που μεταφέρονται κατανέμονται στα τμήματα της Διεύθυνσης Θεάτρου και
Χορού με συναφές αντικείμενο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και
έργου στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρονται στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, σε υπηρεσιακές μονάδες που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού.
στ) Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α’ 233) σχετικά
με τη σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών», με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από
τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
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ζ) Η αριθ. ΓΓΑ32327/23.12.1969 υπουργική απόφαση σχετικά
με τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, με έδρα το Βόλο, που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., μετατάσσεται
ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού
και Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας
για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα προσωπικού στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αν δεν
υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς.
η) Το π.δ. 86/1986 σχετικά με τη ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία»,
με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Κέντρου μετατάσσεται
ή μεταφέρεται αυτοδίκαια, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των
μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου
ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα
τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αυτού.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των
μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την υποπαράγραφο 1, αζημίως για
το Ελληνικό Δημόσιο.
3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων υπηρεσιών και φορέων της υποπαραγράφου 1 και οι δικηγόροι που έχουν
προσληφθεί σε αυτούς με σχέση έμμισθης εντολής, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου, μετατάσσονται ή μεταφέρονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση Υπουργού
που εποπτεύει τον φορέα που καταργείται ή του Υπουργού στον
οποίο υπάγεται η καταργούμενη υπηρεσία, στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου και καταλαμβάνει κενές οργανικές
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας
για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν
κενές οργανικές θέσεις η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς.
4. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο
πάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων και του Συμβουλίου της
περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 1, όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται
ρητά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην υποπαράγραφο 1, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού, η
τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά
περίπτωση με αποφάση των Υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες.
5. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που
καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα,
στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και
η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς
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στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητές τους,
άλλως στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους
φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη
και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο
αρμόδιος σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Υπουργός προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και απόσπασμα
της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά
κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα
επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα
οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
β) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
των νομικών προσώπων που καταργούνται μεταφέρονται με την
επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, μέσα σε δύο μήνες
από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου
και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία, τον
τρόπο διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων των καταργούμενων
φορέων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Άρθρο 57
Συγχώνευση νομικών προσώπων
1. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών
Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 16
της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α’ 117), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α’24) και το άρθρο 12 του
ν.1349/1983 (Α’ 52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με
τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.), Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του
ν.1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μεταφέρονται
στον Ο.Α.Σ.Π. και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται εφεξής από
αυτόν.
Οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη Θεσσαλονίκη.
β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., οι ερευνητές επί θητεία
και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που έχουν προσληφθεί σε αυτό μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως με την
ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Α.Σ.Π. και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν
δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη
μετάταξης ή μεταφοράς.
γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
καταρτίζεται ο οργανισμός του Ο.Α.Σ.Π., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές,
κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές
μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο ειδικός
λογαριασμός που συστάθηκε στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του
ν. 3044/2002 μεταφέρεται στον ΟΑΣΠ
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και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ..
2. α) Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο
συνεστήθη με την αριθ. 9082/10.8.1969 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α’175) και εποπτεύεται από
τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Ν.Π.Δ.Δ. που
νομιμοποιήθηκαν με το ν.δ. 650/1970 και εποπτεύονται από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή
νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Νεότητας Αγίου Κοσμά, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την
αριθ. 5580/22.7.1959 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το
ν.δ. 650/1970 και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και καταλαμβάνει
αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν
δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη
μετάταξης ή μεταφοράς.
β) Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ.
που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, μετονομάσθηκε με την
περίπτωση 1 του άρθρου 2 του π.δ. 907/1975 (Α’ 289) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το
Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ. που
ιδρύθηκε με το π.δ. 52/2000 (Α’43) και εποπτεύεται από τον ίδιο
ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου
Ιωαννίνων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια
σχέση εργασίας στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο,
βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς
που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.
γ) Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με
το π.δ. 237/1985 (Α’ 88) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων,
Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το π.δ. 54/2000 (Α’43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικό του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Χανίων, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν
υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.
δ) Η περίπτωση β1 του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών
χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με
κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.»
ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α’ 138)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ανήκει
η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών
χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική
πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττι-
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κής.»
3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που
καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων
φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση
του αρχείου τους.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι
καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην
αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα
στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα
κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου
υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, στην περίπτωση της συγχώνευσης των νομικών προσώπων της υποπαραγράφου 2 της παρούσας, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα,
λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως
τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού των καταργούμενων φορέων, καθώς και τα θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο προσωπικό και τις αρμοδιότητές του.
4. Η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία
των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου λήγει από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 58
Συγχώνευση της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης
1. Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης αυτοτελές τμήμα του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), το οποίο ιδρύθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 3
του ν. 2557/1997 (Α’271), καταργείται ως αυτοτελές τμήμα και
συγχωνεύεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Ν.Π.Ι.Δ.
που συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 2273/1994 (Α’233) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και το
οποίο εκπληρώνει εφεξής και τους σκοπούς της ‘Οπερας, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
όπως προκύπτουν από την περίπτωση β’ της παρ. 6 του άρθρου
3 του μνημονευόμενου πιο πάνω νόμου.
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Όπερας Θεσσαλονίκης και ιδίως επί του κάθε είδους εξοπλισμού, κοστουμιών,
σκηνικών και άλλων συναφών περιέρχονται αυτοδικαίως στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την
επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση
και διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αλλά και
την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος
αρχείου.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
το όργανο διοίκησης του Κ.Θ.Β.Ε. προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων και κινητών που κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
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σμού και Τουρισμού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης,
που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει,
καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι
απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η πενταμελής Εφορεία που εποπτεύει την Όπερα και λήγει η θητεία
των μελών της, καθώς και του λοιπού προσωπικού με θητεία,
αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Όπερας μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια
σχέση εργασίας στο Κ.Θ.Β.Ε. και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά
εκπαιδευτική βαθμίδα, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και,
αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με
την πράξη μεταφοράς.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάργηση και συγχώνευση της Όπερας Θεσσαλονίκης και ειδικότερα με τον
προϋπολογισμό, το προσωπικό, τη θητεία και τα καθήκοντα του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, με την εξασφάλιση των αναγκαίων
οργανωτικών ή άλλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική
εκπλήρωση του σκοπού της Όπερας από το Κ.Θ.Β.Ε..
Άρθρο 59
Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα
1. α) Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας
Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και
των παραχειμάρρων του, Ν.Π.Ι.Δ. που συνεστήθησαν με τα προεδρικά διατάγματα 184/2002 (Α’172), 205/2002 (Α’187) και
346/2002 (Α’ 287) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης
και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων
φορέων εκπληρώνει εφεξής ο νέος φορέας. Ειδικότερα σκοπός
του φορέα είναι ιδίως η διοίκηση, διαχείριση, προστασία, βελτίωση και ανάδειξη των εκτάσεων αστικού πρασίνου, πάρκων
πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού, και πάρκων και αλσών υπερτοπικής σημασίας της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου φορέα,
εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται
ιδίως: οι σκοποί του οργανισμού, η έδρα αυτού, η σύνθεση και ο
τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου, η διάρκεια
της θητείας των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων
διοίκησης, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι
αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής
διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται μετά από εισήγηση της προσωρινής διοίκησης του φορέα, με κοινή απόφαση που εκδίδεται μέσα σε τρείς
μήνες από την έκδοση της αποφάσης της υποπαραγράφου 5.
Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των φορέων που
συγχωνεύονται στο νέο φορέα.
γ) Με την απόφαση της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 1
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της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να περιέρχονται στην
αρμοδιότητα του φορέα και άλλες περιοχές της Μητροπολιτικής
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, γενικά πολεοδομικά σχέδια, οικεία σχέδια πόλεως ή άλλα σχέδια χρήσεων γης ως
μητροπολιτικοί χώροι αστικού πρασίνου, πάρκα πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού, πάρκα και άλση υπερτοπικής σημασίας.
2. α) Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης,
Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την απόφαση 6750/1959 και νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α’175), το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με το
π.δ. 51/2000 (Α’43), το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το π.δ. 50/2000 (Α’43),
το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, εποπτευόμενα από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή
νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την
επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», που τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Τους
σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει εφεξής ο
νέος φορέας.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται
ιδίως οι σκοποί και η έδρα αυτού, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας
των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες
του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης
του φορέα, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι
αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, και τα θέματα οικονομικής
διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται μετά από εισήγηση της προσωρινής διοίκησης του φορέα, με διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες
από την έκδοση των αποφάσεων της υποπαραγράφου 5. Με το
προεδρικό διάταγμα αυτό ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των φορέων
που συγχωνεύονται στο συνιστώμενο με την παρούσα παράγραφο νέο φορέα.
3. α) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό
του νέου φορέα στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας.
Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού προβλέπονται στον
κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το
ανωτέρω προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που
καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους νέους φορείς που συνιστώνται με τη συγχώνευση,
με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των
φορέων που καταργούνται, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
Το όργανο διοίκησης του φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του,
υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και
ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται
με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τους φορείς που συγ-
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χωνεύονται και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα
επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου
υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 1 και του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 2, εξακολουθούν
να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας διατάξεις, που
αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των
συγχωνευόμενων φορέων, ενώ ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές, ρυθμίζονται
με αποφάσεις της προσωρινής διοίκησης των νέων φορέων.
5. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τους φορείς που συγχωνεύονται με την υποπαράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού γι’ αυτούς που συγχωνεύονται με την υποπαράγραφο 2, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ορίζεται η προσωρινή διοίκηση του νέου νομικού προσώπου και
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη συγχώνευση και τη σύσταση των νέων φορέων. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων
των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων.
Άρθρο 60
Λύση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον Ε.Φ.Ε.Τ.
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.), που συνεστήθη με το π.δ. 473/1988 (Α’212) και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις. Το
σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4
του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο Ε.Φ.Ε.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. που
συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2741/1999 (Α’199) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο
οποίος για την υλοποίηση του σκοπού αυτού προβαίνει στις
ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση
εργασίας, στον Ε.Φ.Ε.Τ. και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν
κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς. Ο μερικής απασχόλησης
υπάλληλος, καθώς και ο ωρομίσθιος υπάλληλος που υπηρετούν
στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
με την ίδια σχέση εργασίας, στον Ε.Φ.Ε.Τ.. Εργαζόμενοι στην
Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι σύζυγοι Ελλήνων, μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. σε προσωποπαγείς θέσεις
της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από
εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό της, που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δύο υπαλλήλους, το οποίο αποσπάται, χωρίς αίτησή του, από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στην υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία, έως την αποπεράτωση των εργασιών
εκκαθάρισης. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η οποία βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή, αίρονται αυτοδίκαια οι ως άνω
αποσπάσεις.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Μετά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.
κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Φ.Ε.Τ., στον οποίο
ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της.
Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην
κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απόσπασμα της εγκεκριμένης
έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά
εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963,
όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται
κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Α.Τ.
Α.Ε. και ιδίως η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, η οποία συγκαλείται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, ορίζει εκκαθαριστή. Μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη παρέλευση
της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καταρτίζεται νέος οργανισμός του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται
διαφορετική τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 61
Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου
για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
1. Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Ν.Π.Ι.Δ. με
έδρα την Αθήνα, που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.3059/2002
(Α’ 241) ως Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
μετονομάστηκε με το άρθρο 53 του ν. 3959/2011 και εποπτεύεται
από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητη αρχή, που συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν.3832/2010 (Α’ 38). Οι αρμοδιότητες
του Παρατηρητηρίου, που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1
του ν.3059/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
53 του ν. 3959/ 2011 και ισχύει, ασκούνται εφεξής από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3059/2002.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα συνεχίζει να
παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις
εργασίας.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των
μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία του Παρατηρητήριου για την Ψηφιακή Ελλάδα, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τον ίδιο χρόνο λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση εργασίας των
δύο ελευθέρως ανακλητών υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 27.1.2004
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Κανονισμού του εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ..
4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Παρατηρητηρίου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ. με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του
καταργούμενου και συγχωνευόμενου φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
το όργανο διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υποχρεούται στη διενέργεια
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται
στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της.
Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών που
εποπτεύουν τον φορέα που συγχωνεύεται και απόσπασμα της
εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα
λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία
μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς
πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με
τη συγχώνευση του νομικού προσώπου Παρατηρητήριο για την
Ψηφιακή Ελλάδα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και για τη μεταφορά
του προσωπικού του Παρατηρητηρίου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Άρθρο 62
Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.
1. Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η σύσταση
της οποίας προβλέφθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 3614/2007
(Α’ 267), συνεστήθη με την απόφαση 8491/ΕΓΔΕΚΟ193 (Β’ 347)
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγχωνεύεται δι’ απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι σκοποί της εταιρείας, όπως προκύπτουν από την περίπτωση
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του
ν. 3614/2007 και το
άρθρο 2 της απόφασης 8491/ΕΓΔΕΚΟ193 (Β’ 347), εκπληρώνονται εφεξής από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε..
Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά
στους ιδρυτικούς τους νόμους και στα καταστατικά τους, στις
διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37)
και του ν. 2166/1993 (Α’137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις
και σχέσεις εργασίας.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί
στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις
εργασίας.
3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ψηφιακών Ενισχύσεων περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα,
στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με την επιφύλαξη της κεί-
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μενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η
οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμενου δι’ απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το
όργανο διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων
που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση
και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που
περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες
κτηματολογικές εγγραφές.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό
με τη συγχώνευση των Ψηφιακών Ενισχύσεων Α.Ε. με την
Kοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., καθώς και για τη μεταφορά του
προσωπικού της απορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα εταιρεία. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα επιτελεί
τις ως τώρα λειτουργίες της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο πρώτο του ν. 3607/2007 (Α’ 245) και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και ειδικότερα το
χρονικό σημείο κατά το οποίο θα επέλθει η συγχώνευση αυτή με
ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον
οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα επιτελεί τις ως τώρα
λειτουργίες της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 63
Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ
1. Οι εταιρείες «Ανώνυμη εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμικών και πυρίμαχων» (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το π.δ. 420/1986 (Α’ 198) και «Εταιρία
τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών
Α.Ε.» (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το
π.δ. 385/1986 (Α’ 168), συγχωνεύονται με την «Ανώνυμη εταιρεία
βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων»
(ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το π.δ.
482/1985 (Α’ 174) και η οποία σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 μπορεί να τροποποιεί το καταστατικό
της με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, δι’ απορροφήσεως της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη. Η απορροφούσα εταιρία μετονομάζεται σε «Ανώνυμη εταιρεία
βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας», ενώ ο διακριτικός
της τίτλος ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ παραμένει ο ίδιος.
2. Η συγχώνευση των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών με
απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις
του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις
διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37)
και του ν. 2166/1993 (Α’137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλει-
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στική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση
από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε
αυτές με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδικαίως
στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας και
αποτελούν προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που
ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται
κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για τη μεταφορά και την ένταξη
του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
4. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα
ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,
οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την
απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.
5. Οι απορροφούμενες εταιρίες μεταβιβάζουν το σύνολο της
περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα
ανώνυμη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία,
νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.
6. Μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης,
με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ ΑΕ, εισφέρονται στην απορροφούσα ως άνω εταιρία τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ χαμηλής τάσης,
ηλεκτρικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστικών, με το σύνολο του εξοπλισμού τους, καθώς και το σήμα ποιότητας για την
πιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων. Η εισφορά γίνεται,
ύστερα από αποτίμηση των εργαστηρίων από την Επιτροπή του
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της
γενικής συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΒ ΑΕ για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από
την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ ΑΕ.
7. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται
στην υποπαράγραφο 3 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι
παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές, εάν δεν έχουν
ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από την αυτοδίκαιη λύση των ως άνω
εταιριών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι αποφάσεις
αυτές εκδίδονται δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου,
εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση των μετόχων να
ορίσει εκκαθαριστή.
8. Η αρμοδιότητα εποπτείας των παραπάνω εταιριών κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας συγχώνευσης όσο της απορροφούσας
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ασκείται
από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 64
Λύση Ανωνύμων Εταιρειών
1. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»
(ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ), η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του ν.1943/1991 και η άδεια σύστασης της οποίας δόθηκε με την απόφαση 39697/ΔΕΚΟ2355/1997 (Β’1088) του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λύεται
και τίθεται σε εκκαθάριση. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του
ν. 1100/1980
(Α’295) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκαθάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού
και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

β) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής
που υπηρετεί στο ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ μεταφέρονται, αυτοδικαίως, από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας,
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η μεταφορά γίνεται σε
κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας,
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μεταφορά
γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται
με την πράξη μεταφοράς.
γ) Το προσωπικό του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ και ο δικηγόρος με σχέση
έμμισθης εντολής που μεταφέρεται στο ΟΕΕ διατίθενται στο
ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισής του.
δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου
και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΟΕΕ, το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή
τους, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.
Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του ΟΕΕ υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην
κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και απόσπασμα της
εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα
λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών
του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εποπτεύει την υπό λύση και εκκαθάριση
εταιρεία του παρόντος άρθρου, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
ΟΕΕ που έχει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της
εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας ορίζει τον εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής
με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.
2. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.), που μετονομάστηκε με το άρθρο
73 παρ. 16 του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και η οποία συστάθηκε με
την παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2819/2000 (Α’ 84) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (Α’ 150) και την παρ. 23 του άρθρου 80
του ν. 3057/2002 (Α’ 239) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο
και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του
ν. 3895/2010 (Α’ 206) και η ανώνυμη εταιρεία «ΑΓΡΟΤΗΜΑ», η
οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση.
β) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του ανήκει
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσα σε ένα μήνα
από την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού και απόσπασμα
της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς
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και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την
περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του
β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και
εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών και, ιδίως, η ημερομηνία
έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση
των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει τους
εκκαθαριστές μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζονται οι εκκαθαριστές με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.
δ) Οι οποιασδήποτε μορφής συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι συμβάσεις
έργου που αυτές έχουν συνάψει καταγγέλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι δικηγόροι
που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν με έμμισθη εντολή κατά
τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. μπορούν με αίτησή τους, μέσα σε δύο
μήνες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να μεταφέρονται με την ίδια σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η μεταφορά γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.
ε) Το άρθρο 14 του ν. 3525/2007 (Α’ 25) τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού κάθε χρηματικής
χορηγίας, που υποβάλλεται στο Γραφείο Χορηγιών και εμπίπτει
στις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρακρατείται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και αποδίδεται στο Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία
παρακράτησης του ποσοστού αυτού.
Από τη δημοσίευση του παρόντος το Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) αναλαμβάνει την έκδοση της
Κάρτας Πολιτισμού.»
Άρθρο 65
Γενικές διατάξεις
1. Μετατάξεις και μεταφορές του ανωτέρω προσωπικού από
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες προς
το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζονται στους περιορισμούς
των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή
μετατασσόμενος να κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα
συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η μεταφορά ή μετάταξη
του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό
καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού
προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η
προσωποπαγής θέση. Για τη δέσμευση της θέσης γίνεται ρητή
αναφορά στην απόφαση μεταφοράς ή μετάταξης.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύουν αυτοδίκαια οι
αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί
στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς
λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες.
4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς
προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα
βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
5. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του παρό-
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ντος νόμου, το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων
εταιρειών και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
6. Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και
δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.
7. Η μεταφορά ή μετάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών ή φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
8. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή τιθέμενων σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα υποδοχής ή του αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία
δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα
με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και
λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε
ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
10. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται
ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που
υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.
11. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση
της παρούσας έως την κοινοποίηση των πράξεων μεταφοράς ή
μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής
υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που
καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα
αυτό.
12. α) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των καταργούμενων ή
συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα
στον οποίο συγχωνεύθηκαν οι καταργούμενοι φορείς ή στους
εκκαθαριστές ή στον εποπτεύοντα τον καταργούμενο φορέα
Υπουργό: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της
Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά
υπογράφεται μόνο από τον ίδιο τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή.
Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται
η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων,
εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη του
επόμενου εδαφίου, η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά για
σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται
αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
β) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων
ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με
πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς.
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα
στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα
πιο πάνω. Η αδυναμία συλλογής και παράδοσης των στοιχείων
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του προηγούμενου εδαφίου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του δικηγόρου, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης
εντολής.
13. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ή εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού που εποπτεύει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και
εταιρείες μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη
μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει
σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με
όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά
με τη λύση των μισθώσεων.
14. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους διάδοχους φορείς,
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Υποχρεώσεις και δικαιώματα που υφίστανται κατά την κατάργηση ή συγχώνευση ή διάσπαση ή απορρόφηση των φορέων μεταφέρονται
στο σύνολό τους στους διάδοχους φορείς, οι οποίοι καθίστανται
καθολικοί διάδοχοι. Σε περίπτωση κατάργησης φορέα και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του σε υπηρεσιακές μονάδες Υπουργείου, αυτό θεωρείται ως διάδοχος φορέας. Αν η κατάργηση του
φορέα γίνεται χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, καθολικός διάδοχος θεωρείται το Υπουργείο που εποπτεύει τον καταργούμενο φορέα.
Άρθρο 66
Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων
1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται
άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες
με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ.
Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.
Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»,
«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)», β) τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Εθνικό
Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις
εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν
παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να
διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με
απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες
ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία
ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο. δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου,
συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) –
«ΔΗΜΗΤΡΑ»», γγ) ο «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης
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Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)».
2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν
καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που
το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»
2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν.
3986/2011 (Α’ 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της
αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή
υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην
οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος.
Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό
συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων
διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε.
Άρθρο 67
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά
τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ως άνω άρθρων
56 έως 66.
Άρθρο 68
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με
γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από
την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),
όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
από τους φορείς των περιπτώσεων στ’ έως και θ’ του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α’ 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δεν ολοκληρώνονται.
2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει
εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.
3. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 1, το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 4 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για έξι (6) έτη από
την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία τους. Η διαδικασία της
γραπτής εξέτασης διενεργείται μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε
τρία (3) έτη ανεξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν τόσο οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση
όσο και οι υπάλληλοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές
τέσσερα (4) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του ν. 3839/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π..»
5. Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) η
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φράση «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίσταται με τη φράση
«των παραγράφων 4 και 5».
6. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και
Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό
αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης,
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων , κοινωνικών δικτύων , διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να
είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.A.,
στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.),
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),
θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α.).
2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους
επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπειρίας από
τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην περίπτωση
ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα
υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης ως Πρόεδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην
κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές
της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη που
μνημονεύονται στα στοιχεία ε’, στ’ , ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου
1 με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που
μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του
Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά
τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό
νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των
μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε’ της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή
σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η
διακοπή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ορίζει
ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον
αναπληρωτή του.»
7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Α του π.δ. 57/2007 (Α’ 95), που προστέθηκε με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57
του ν. 3966/2011 (Α’ 118), προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημόσιου τομέα, καθώς και
των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Άρθρο 69
Καθαρισμός σχολικών μονάδων
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011 και 20112012 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2012-2013 και εφόσον
οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος
2012-2013 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με
απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.
Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται
η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.»
Άρθρο 70
Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 20102011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
παρατείνονται για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και
αφού προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με πράξη του ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήμους, χωρίς να έχουν
ολοκληρωθεί.
Οι συμβάσεις παρατείνονται με όρους και κόστος μικρότερο
εκείνων που έληξαν, διαμορφώνονται δε μετά από διαπραγμάτευση.
Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι παραπάνω συμβάσεις, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παράτασης,
λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.
Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ το Σώμα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 19.41’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ημέρα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα
10.00’, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθμ.45/28-4-2011 επίκαιρης επερώτησης των Ανεξάρτητων
Βουλευτών, κυρίων Φώτη Κουβέλη, Αθανασίου Λεβέντη, Νικολάου Τσούκαλη και Γρηγορίου Ψαριανού, προς τους Υπουργούς
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την στήριξη του κοινωνικού
κράτους.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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