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Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Σπυρίδωνα Γαληνό,
Βουλευτή Λέσβου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αχαΐας
αιτείται την απαλλαγή από την επερχόµενη αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ηρακλείου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ στη Νέα Αλικαρνασσό.
3) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου καταγγέλλει τη φορολόγηση ανύπαντρης µητέρας που ζει µε το προνοιακό επίδοµα
και την αλληλεγγύη του κόσµου, σε σπίτι που της έχει παραχωρηθεί δωρεάν και ζητεί την απόσυρση του άδικου αυτού µέτρου.
4) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΜΜΕΧ καταγγέλλει την κατάργηση του µοναδικού φορέα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µετά το νέο πολυνοµοσχέδιο και ζητεί την
εφαρµογή της αρχικής ΚΥΑ σχετικά µε τη συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ µε το ΕΤΕΑΝ.
5) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
η Ένωση Εµπόρων και Επαγγελµατιών Σκύρου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της στην πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει το
µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές µικρότερες των τριών χιλιάδων κατοίκων.

6) Ο Βουλευτής Κεφαλληνίας κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ηλεκτρολόγων
Νoµού Κεφαλληνίας αιτείται την προώθηση των δίκαιων αιτηµάτων του κλάδου στο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για τους
ηλεκτρολόγους.
7) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τοπικοί φορείς του Δήµου
Καρύστου αιτούνται τη συνέχιση της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Καρύστου.
8) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αχαρνών Νοµού Αττικής αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη λήψη δανείου
του Δήµου Αχαρνών από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
σύµφωνα µε τους όρους των τραπεζών του εξωτερικού.
9) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά αίτηµα των Δηµάρχων
Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας για την άµεση ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Τελωνείου Κατακόλου.
10) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αµβυκούχων Αµπελοκαλλιεργητών Ελλάδος εκφράζουν τη
δυσαρέσκειά τους για τις ψευδείς και ανύπαρκτες κατηγορίες
αποσταγµατοποιών.
11) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σοφάδων αιτείται την
απόσυρση της εντολής διασποράς των τσιγγάνων στα δηµοτικά
σχολεία του δήµου.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κατιούσα
της λειτουργίας των περιφερειακών νοσοκοµείων της Αχαΐας.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο θέµα της αναγκαιότητος αποκατάστασης του φράγµατος του Πηνειού και της
υδροδότησης του Λαυρίου.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Εισαγωγικού
Συλλόγου Πατρών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την
άναρχη αυθαίρετη δόµηση εγκατάστασης πολυκαταστηµάτων
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και εµπορικών κέντρων.
15) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου αιτείται το χαρακτηρισµό περιοχών της Δηµοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης ως
θεοµηνιόπληκτες εξαιτίας των πληµµυρών της 4ης-6ης Ιανουαρίου 2012.
16) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αγίου Ευστρατίου Νοµού Λέσβου διαµαρτύρεται για την απαξίωση και υποβάθµιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας του νησιού.
17) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά το µεγάλο κύµα µετανάστευσης που φαίνεται να έχει προκαλέσει η οικονοµική κρίση στο
νησί.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΔΣ του Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης αιτείται την άµεση απόσυρση του άρθρου 19 του
πολυνοµοσχεδίου και γνωστοποιεί την πρόθεσή του περί αποδόσεως καταλογισµού ευθυνών, καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη.
19) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Δηµοτικό Συµβούλιο Αβδήρων αιτείται την αναστολή της απόφασης που αφορά την παύση λειτουργίας του Τελωνείου στο Πόρτο Λάγος.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου και ο
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση αναστολής λειτουργίας του παραρτήµατος ΙΚΑ στη Νέα Αλικαρνασσό.
21) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την επιβαλλόµενη οικονοµία στον Οργανισµό,
καθώς και τη διαχείριση του ζητήµατος τοποθετήσεως προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.
22) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε τη οποία αιτείται τη διασφάλιση του συστήµατος δωρεάν µετακίνησης των ΑΜΕΑ µε τις αστικές και υπεραστικές
συγκοινωνίες.
23) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων
για τη ρύθµιση αυθαιρέτων του ν.4014/11 στις επαγγελµατικές
εγκαταστάσεις.
24) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας καταθέτει την έγκριση ψηφίσµατος του περί
αναστολής της απόφασης τερµατισµού του οδικού άξονα Ε65
στην Καλαµπάκα.
25) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ενώσεως Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Θεσσαλίας αιτείται την εξακολούθηση της
λειτουργίας της 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας, η οποία εδρεύει στο Δήµο
Τεµπών, στη ΒΙΠΕ Μακρυχωρίου.
26) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΡΕΒΕΖΑ» αιτείται την αξιοποίηση των κάστρων της
Πρέβεζας µε σκοπό τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
αλλά και την εξοικονόµηση πόρων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

27) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λακωνίας αιτείται
την υποστήριξη των αιτηµάτων των κέντρων ξένων γλωσσών.
28) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ελαφονήσου αιτείται
τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της υγείας στην περιοχή,
καθώς και της ασφαλούς φιλοξενίας των επισκεπτών του νησιού.
29) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ανάργυρος Καραµπάσης του
Ιωάννη, ιδιώτης, αιτείται την εξέταση του θέµατος διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ πλήρωσης σαράντα τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Επιµελητών των Δικαστικών Υπηρεσιών.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του παραθεριστικού
οικοδοµικού συνεταιρισµού υπαξιωµατικών και αστυφυλάκων τ.
Αστυνοµίας Πόλεων (ΣΥΝΠΕ) αιτείται την ανάκληση της πολεοδοµικής µελέτης του Συνεταιρισµού.
31) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι
φορείς της Σαµοθράκης καταθέτουν υπόµνηµα µε το οποίο καταγγέλλουν την αδιαφορία της πολιτείας για το µείζον πρόβληµα
της υπερξύλευσης του νησιού και αιτείται την κατάρτιση σχεδίου
διαχείρισης δασών.
32) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
κατέθεσε υπόµνηµα θέσεων αντίθεσης τους στην παραχώρηση
της οδού σε ιδιώτες και στην υπαγωγή της εταιρείας στην εποπτεία του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου.
33) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παραθεριστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Υπαξιωµατικών και Αστυφυλάκων τ. Αστυνοµίας
Πόλεων (ΣΥΝΠΕ) αιτείται επίλυση του ζητήµατος που ανέκυψε
σχετικά µε την ανάκληση της υφιστάµενης πολεοδοµικής µελέτης για τη δηµιουργία παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού στις περιοχές Φυλίτσα και Κάµπος της τ. Κοινότητας Αγίου
Σεραφείµ του Νοµού Φθιώτιδας.
34) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του εξωραϊστικού-εκπολιτιστικού συλλόγου Κίτσι Κορωπίου και πέριξ «Η ΑΝΟΙΞΗ»
αιτείται τον καθορισµό χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή των
Μεσογείων.
35) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η κ. ‘Ολγα Μαµιδάκη και ο κ. Δηµήτριος Αγρογιάννης, εκτελωνισταί αιτούνται την αναστολή της απόφασης
διακοπής λειτουργίας του Τελωνείου Αµφιλοχίας.
36) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου αιτούνται τη στελέχωση της ΥΠΑΔ Λασιθίου µε το
απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας.
37) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τελωνείο Σικυώνος (Κιάτου) ζητεί
ενηµέρωση ως προς τις προθέσεις του Υπουργείου Οικονοµικών
σχετικά µε τη διατήρησή του και αιτείται την εξαίρεσή του.
38) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληικό Κέντρο
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Χίου αιτούνται την παρουσία ιατρών και την αναστολή του νόµου
για τα ελάχιστα ηµεροµίσθια για την κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών τους αναγκών.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελένη Ψηλοµανουσάκη, υπάλληλος του Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου, καταθέτει την
ένστασή της για την αίτηση εξαίρεσής της από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα στην οποία ενετάχθη.
40) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
περιφερειάρχης και οι δήµαρχοι του Νοµού Έβρου αιτούνται την
ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να υπάρξει συµφωνία σε διακρατικό επίπεδο για την αντιµετώπιση των πληµµυρών του ποταµού
Έβρου.
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41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος δυτικής Αχαΐας αιτείται την
άµεση τροποποίηση του άρθρου 69 του ν.δ.420/1970, ώστε το
30% των δηµοσίων εσόδων του ιχθυοτροφείου Πάππα να αποδίδεται στο Δήµο δυτικής Αχαΐας.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου του Νοµού
Αχαΐας αιτείται αποζηµιώσεων, λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι λόγω ξηρασίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1254/31-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κιλτίδη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/74626/0025/1212-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 1411/07-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 153576/0092/12-
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12-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 1707/18-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παρασύρη Φραγκίσκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/83669/0022/
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12-12-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 2017/28-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/671/ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

860δις/12-12-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 1529/14-11-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή
του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου, δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να διατυπώσετε
κάτι επί της διαδικασίας;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, µετά από τρεις µήνες που κατέθεσα την ερώτηση πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι αναρµόδιο γι’ αυτό το θέµα. Είναι γνωστό ότι το χρονοδιάγραµµα, που
εγώ επικαλούµαι, το συνέταξε, το υπέβαλε και το ενέκρινε το ίδιο
το Υπουργείο Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν µπορώ να
το χαρακτηρίσω αυτήν τη στιγµή.
Φοβάµαι, κύριε Πρόεδρε, ότι διαφαίνεται απ’ αυτήν την εξέλιξη
ότι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας υπονοµεύει την ίδρυση και κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο της
Κρήτης.
Όµως δεν είναι η υπονόµευση της κατασκευής ενός σχολείου
το µείζον. Το µείζον είναι ότι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης υπονοµεύεται στην πράξη µια κατάκτηση της χώρας που επετεύχθη
κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας του 2003 που ήταν η
ίδρυση και η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Ηράκλειο της Κρήτης, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών.
Θέλω να το καταθέσω αυτό, για να υπάρχει καταγεγραµµένο
στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην κάνετε ανάπτυξη,
κύριε συνάδελφε. Να διατυπώσετε το αίτηµά σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Το τελευταίο διάστηµα είναι έντονες οι φήµες ότι υπάρχουν βλέψεις και από άλλες χώρες που
έχουν συµφέροντα για να φύγει ο Οργανισµός. Αν το Υπουργείο
Παιδείας της Ελλάδας και η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου συµβάλλει σ’ αυτήν την εξέλιξη, θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει
πραγµατικά να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και γι’ αυτό το καταγγέλλω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Φοβάστε ότι µπορεί να
χαθεί η χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου; Αυτό είπατε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Φοβάµαι ότι θα χαθεί η έδρα του
Οργανισµού. Διότι το κύριο ζήτηµα που µπαίνει από τους Ευρωπαίους και την Κοµισιόν και από όσους θέλουν σε επίπεδο Συµβουλίου Υπουργών να πάρουν για λογαριασµό τους την έδρα
µεταφέροντάς την κατ’ αρχάς είτε στην Αθήνα πρώτα και µετά
στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού, έχουν σαν στόχο τον Οργανισµό. Δεν έχουν σαν στόχο το σχολείο.
Το σχολείο, σας πληροφορώ, κύριε Πρόεδρε, για να γνωρίζει
ο ελληνικός λαός, θα κατασκευαστεί. Με απόφαση της Περιφέρειας θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Δεν είναι, όµως, εκεί το πρόβληµα.
Το πρόβληµα είναι η µεθόδευση και η προσπάθεια που γίνεται
από το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό εγώ θέλω να το καταγγείλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν παρίσταται, όµως,
κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας για να απαντήσει, οπότε θα
πρέπει να ενηµερώσουµε αρµοδίως. Παρακαλώ κι εσείς να πράξετε τα δέοντα και να την επανακαταθέσετε προς το καθ’ ύλην
αρµόδιο Υπουργείο, ώστε να µην…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Θα την επανακαταθέσω, κύριε
Πρόεδρε, όπως µου υποδεικνύετε, αλλά πρέπει και να εκφράσω

τους προβληµατισµούς µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Στρατάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 1683/248/18-11-2011 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την πρόσληψη συµβούλων για τις συµβάσεις παραχώρησης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στη µία και µοναδική αναφορά δευτέρου
κύκλου, κατά το άρθρο 130, παράγραφο 5 του Κανονισµού της
Βουλής, η οποία και θα συζητηθεί. Πρόκειται για την µε αριθµό
631/8-11-2011 αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου.
Στην αναφορά του συναδέλφου κ. Γαληνού θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Πέτρος – Παύλος Αλιβιζάτος.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σπυρίδων Γαληνός να διατυπώσει την αναφορά του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, να σάς ευχηθώ καλή επιτυχία στο
έργο σας και βεβαίως και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους καλή και παραγωγική χρονιά.
Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα της διάσωσης και αξιοποίησης του
Σχολείου Βασιλικών της Λέσβου δεν είναι ζήτηµα που απασχολεί
για πρώτη φορά το Υπουργείο σας. Και δεν είναι η πρώτη φορά
που υποβάλλω σχετική ερώτηση για την τύχη που θα έχει τελικά
αυτό το µνηµείο. Δυστυχώς είναι η τρίτη φορά.
Όπως αναφέρεται σε σχετική απάντηση του Υπουργείου σας
το Φεβρουάριο του 2010, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου σας το
2005 διενήργησαν αυτοψία στο κτήριο και κατέγραψαν, εκτός
των βλαβών της εγκατάλειψης, σοβαρές αστοχίες στον φέροντα
οργανισµό, που έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια της φέρουσας ικανότητας µε κίνδυνο κατάρρευσης εξαιτίας των εντόνων
καθιζήσεων του εδάφους.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες
προς τις Υπηρεσίες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικής και δοµικής
αποτύπωσης και στη συνέχεια ότι θα καταρτιστεί µελέτη αναστήλωσης και αποκατάστασης του κτηρίου, η οποία θα περιλαµβάνει
αρχιτεκτονική µελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού.
Πέρασαν αρχικά έξι χρόνια, κύριε Υπουργέ, µέχρι το κτήριο
αυτό να κριθεί ως µνηµείο τον Ιούνιο του 2011 και παρ’ ότι, όπως
µε ενηµερώνετε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης, οµολογεί το Υπουργείο ότι η Υπηρεσία σας
δεν θα είναι σε θέση να εκπονήσει στατική µελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού, γιατί δεν µπορείτε
να εκπονήσετε γεωτεχνική µελέτη λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης και των αναγκαίων πόρων. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι
λεφτά δεν υπάρχουν.
Οπότε προφανώς και είναι φρούδες οι ελπίδες ότι οι απαραίτητες εργασίες υποστήριξης και αναστήλωσής του θα µπορούσαν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραµµα, ώστε το κτήριο αυτό
να αποτελέσει κύτταρο πνευµατικής, πολιτιστικής και οικονοµικής αναγέννησης της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω την ανοχή
σας λόγω του ότι είµαι ο µόνος οµιλητής σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Γαληνέ, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Άρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα
ότι για το αρµόδιο Υπουργείο Πολιτισµού είναι προτιµότερο το
κόσµηµα-κτήριο του σχολείου των Βασιλικών Λέσβου να µετατραπεί σε σωρό ερειπίων αντί στη δύσκολη οικονοµική αλλά και
κοινωνική και πνευµατική παράλληλα αρνητική συγκυρία που
περνάει ο τόπος µας να µετριάσετε τις επιχορηγήσεις του
Υπουργείου προς µη κερδοσκοπικές εταιρείες, προκειµένου να
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βοηθηθεί και να συντηρηθεί αυτό το κτήριο.
Περιµένω, λοιπόν, σήµερα, κύριε Υπουργέ, στην πρώτη µας
συνάντηση να έχω µια σαφή απάντηση στο ερώτηµά µου, το
οποίο επίσης είναι σαφές. Προτίθεται το Υπουργείο να συνδράµει στη διάσωση και αξιοποίηση αυτού του κτηρίου;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Πέτρος - Παύλος Αλιβιζάτος να λάβει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, όπως θα δείτε, η απάντηση λίγο ή πολύ θα
είναι θετική, αλλά µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίον
εσείς σκέφτεστε.
Κατ’ αρχάς, να µου επιτρέψετε να επαναλάβω ορισµένα από
τα στοιχεία τα οποία καταθέσατε. Το Δηµοτικό Σχολείο του οικισµού Βασιλικών, που ήταν ιδιοκτησίας του πρώην Δήµου Πολιχνίτου, που τώρα είναι Δήµος Λέσβου, όπως ξέρετε µε τις ανακατατάξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3028/2002 για την προστασία αρχαιοτήτων κ.λπ., έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο
µνηµείο. Όπως ξέρετε -και ξέρουν όλοι- αυτό είναι ένα κτήριο,
το οποίο αποτελεί δείγµα από τα πολλά παρόµοια δείγµατα των
πετρόκτιστων διδακτηρίων, τα οποία ανεγέρθησαν την περίοδο
1931 - 1935 επί τότε υπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου του πρώτου. Πρέπει να σας πω ότι και στη δική µου περιφέρεια, στην Κεφαλλονιά, έχουµε παρόµοια κτήρια. Είδα τη φωτογραφία εδώ σε
ένα δηµοσίευµα και πραγµατικά θυµίζει πάρα πολλά.
Σαφώς η επιθυµία και η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου είναι να βρεθεί ένας τρόπος και αυτό και άλλα παρόµοια κτήρια που είναι διατηρητέα όχι µόνο να σωθούν, αλλά
και να αξιοποιηθούν από τις τοπικές αρχές. Όπως πολύ σωστά
είπατε από την ενηµέρωση που είχατε από τις υπηρεσίες µας η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων του βορείου
Αιγαίου του Υπουργείου µας έχει ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική
αποτύπωση του κτηρίου και έχει ολοκληρώσει σχεδόν όλη -πολύ
λίγο µένει- την αρχιτεκτονική µελέτη της πρότασης ανάδειξης
της χρήσης του.
Πολύ σωστά είπατε ότι από αυτήν τη στιγµή πρέπει να συνταχθεί αυτή η µελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος
οργανισµού. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει να προηγηθεί η γεωτεχνική µελέτη, λόγω των εντόνων καθιζήσεων που εµφανίζει το
σηµείο αυτό που είναι κτισµένο και όπως καταλαβαίνετε οι κίνδυνοι είναι µεγάλοι. Δυστυχώς, η υπηρεσία µας δεν µπορεί να
εκπονήσει αυτήν τη µελέτη, διότι χρειάζεται τη βοήθεια αντιστοίχων ειδικών µελετητών, το οποίο προϋποθέτει εξασφάλιση, όπως
πολύ σωστά είπατε, ειδικών κονδυλίων, τα οποία δεν διαθέτει
αυτή η υπηρεσία αυτήν τη στιγµή.
Δηλαδή η υπηρεσία αυτή ούτε ειδικούς διαθέτει γι’ αυτό το
πράγµα -ενώ η αρχιτεκτονική µελέτη και η αποτύπωση γίνεται
από τους δικούς µας τεχνικούς- ούτε χρήµατα.
Εποµένως, εµείς κρίνουµε απαραίτητη και επείγουσα την
άµεση υποστύλωση όλων των δοµικών στοιχείων της αναδόµησης του κτηρίου, διότι, όπως σας είπα, έχουν παρουσιαστεί σοβαρότατες και εξελισσόµενες αστοχίες. Ως εκ τούτου, εµείς
αυτήν τη στιγµή είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε το
άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν.3028/2002, την ευθύνη για την
αποκατάσταση του µνηµείου έχει αυτήν τη στιγµή πλέον ο Δήµος
Λέσβου. Άρα η ευθύνη της χρηµατοδότησης αυτήν τη στιγµή
είναι στο Δήµο Λέσβου.
Η προηγούµενη δηµοτική αρχή, όπως ξέρετε, ήταν πολύ µικρός δήµος -όπως και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί σε δηµοσίευµα
περσινό- και δεν είχε τις οικονοµικές δυνατότητες να κάνει αυτό
το πράγµα. Σήµερα, ο Δήµος Λέσβου είναι ένας πολύ µεγάλος
δήµος που έχει δυνατότητες. Εµείς είµαστε διατεθειµένοι για τα
εξής: Πρώτον, να βρει τον καταλληλότερο τρόπο αξιοποίησης
του κτηρίου µε βάση τις τοπικές ανάγκες στην κλίµακα ολόκληρου του νησιού πλέον και να µην περιορίζεται µόνο εκεί, εντός
των περιορισµένων –αυτό που είπα πριν- ορίων του Δήµου Πολυχνίτου. Αυτό χρειάζεται, διότι το δεύτερο στάδιο είναι να εντάξει το σχέδιο αποκατάστασης και επανάχρησης και αξιοποίη-
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σης του κτηρίου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα σε συνεργασία
µε το Υπουργείο µας. Εµείς θα σας βοηθήσουµε να το εντάξουµε
µαζί. Αυτό θα προχωρήσει και θα δοθεί η τεχνογνωσία, τόσο στα
θέµατα αποκατάστασης -διότι εκεί εµπλεκόµεθα άµεσα µε τις
υπηρεσίες που έχουµε- αλλά και στα θέµατα της εντάξεως σε
χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο
Νοµό Λέσβου κ. Σπυρίδων Γαληνός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι η απάντησή σας µε ικανοποίησε σχεδόν απόλυτα. Δίνει µια κάποια λύση. Απλά θα µου επιτρέψετε εισαγωγικά να πω ότι ο Δήµος Λέσβου, ο µεγαλύτερος
δήµος σε έκταση της Ελλάδος που σχεδιάστηκε –θα έλεγα- στο
πόδι όχι απλά δεν έχει δυνατότητες αντίστοιχες του µεγέθους
του, αλλά έχει τροµερές ελλείψεις και οικονοµικά προβλήµατα,
τα οποία είναι τεράστια και έχουν φέρει σε απόγνωση επανειληµµένως τη δηµοτική αρχή.
Θα έλεγα ότι η λύση που δώσατε ως προς τη συνεργασία
δήµου και Υπουργείου Πολιτισµού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα. Πιστεύω, επίσης, ότι
πέραν του θέµατος της τεχνογνωσίας που λέτε ότι θα βοηθήσετε
–ότι, δηλαδή, το Υπουργείο θα βοηθήσει από κοινού µε το δήµο
για την ένταξη του έργου αυτού σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα- θα συνεισφέρετε οικονοµικά εν τω µέτρω των δυνατοτήτων σας.
Θα έλεγα, όµως, κύριε Υπουργέ, φεύγοντας από αυτό το θέµα,
µιας και δώσατε µια πλήρη απάντηση, ότι για να γίνει πραγµατικά
παραγωγική αυτή η συζήτηση οφείλουµε να αποδεσµευθούµε
τελικά από την περιπτωσιολογία του συγκεκριµένου έργου, του
τι δηλαδή έγινε και το τι θα έπρεπε να έχει γίνει και να περάσουµε στο γενικό θεσµικό πλαίσιο, στο τι προβλέπει και στο τι
τελικά θα έπρεπε να προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία.
Χαίροµαι που δεν µου αναφέρατε τη νοµοθεσία αυτή ως µέσο
υπεκφυγής και αποστασιοποίησης από αυτονόητες ευθύνες,
αλλά ενεργήσατε ως υπεύθυνος πολιτικός που αναγνωρίζει τα
προβλήµατα και αναγνωρίζει τα λάθη στην υπάρχουσα νοµοθεσία. Βεβαίως, θεωρώ ότι έχετε όλη τη διάθεση να δεσµευθείτε
και να προσπαθήσετε, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, προκειµένου αυτή η νοµοθεσία να αλλάξει και να µην έχουµε προβλήµατα σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων κτηρίων στη Λέσβο –που
υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κτήρια- αλλά και σε άλλες περιοχές.
Ας λειτουργήσουµε, λοιπόν, απαγωγικά, ας περάσουµε από το
µερικό στο συνολικό. Η φύση του προβλήµατος τόσο εδώ όσο
και στο «SARLIZA» –είναι εγκαταλελειµµένο ξενοδοχείο της Θερµής, ένα θαυµάσιο αρχιτεκτονικό κτήριο, µε εκπληκτική ιστορία
από τις αρχές του αιώνα µέχρι σήµερα- έγκειται στο άρθρο 11
παράγραφος 2 του ν.3028/2002, τον οποίο και εσείς αναφέρατε.
Σύµφωνα µ’ αυτόν το νόµο, ο κύριος ή νοµέας του µνηµείου υποχρεούται να µεριµνά για την άµεση εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συντήρησης των κτηρίων, χωρίς βέβαια να έχει εκ του
νόµου υπαίτια καθυστέρηση. Με δική του δαπάνη θα πρέπει να
προχωρά στις εργασίες αυτές και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας.
Έτσι, όµως, κύριε Υπουργέ, τα αφήνουµε όλα στην τύχη τους,
τα αφήνουµε στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη. Και αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει, όπως συµβαίνει µε το «SARLIZA», τι γίνεται; Αν
ο ιδιοκτήτης δεν µπορεί, όπως ο Δήµος Μυτιλήνης στη συγκεκριµένη περίπτωση, από οικονοµικής απόψεως; Νοµίζω ότι κατ’
αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας αυτήν τη νοµοθεσία, µην τροποποιώντας αυτήν την νοµοθεσία, αφήνουµε τα µνηµεία στην
τύχη τους. Και τα αφήνουµε σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς,
να γίνουν µπάζα.
Θεωρώ ότι σήµερα το Υπουργείο αντιλαµβάνεται το ρόλο του.
Θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσει πια δίκην θεατού, όπου ο εκάστοτε Υπουργός θα παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Είναι καιρός
να ενσκήψουµε πάνω από τα προβλήµατα και να δώσουµε λύσεις. Πιστεύω από την απάντηση που δώσατε –αναφερθήκατε
και στην Κεφαλλονιά, σε ανάλογες περιπτώσεις και κτήρια που
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διαθέτετε στην περιοχή σας- µια και γνωρίζετε απόλυτα τα προβλήµατα, ότι έχετε τη θέληση, την έχουµε όλοι, για να προσπαθήσουµε από κοινού να δώσουµε ουσιαστικές λύσεις που
πραγµατικά θα σώσουν τα µνηµεία µας.
Ευχαριστώ πολύ .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Πέτρος-Παύλος
Αλιβιζάτος, Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, έχει το
λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, δεν είναι µόνον ο Δήµος Λέσβου που πάσχει
από ψιλικόν οξύ. Νοµίζω ότι όλοι οι δήµοι, και οι µεγάλοι και οι
µικρότεροι, αντιµετωπίζουν αυτήν τη στιγµή κολοσσιαίο πρόβληµα και σας καταλαβαίνω απόλυτα, όταν ρωτάτε «πώς θα µπορέσει να προχωρήσει». Γι’ αυτόν το λόγο εµείς προτείναµε τη
συνεργασία. Εκείνο για το οποίο µπορώ να σας διαβεβαιώσω
είναι ότι, εφόσον και ο Δήµος Λέσβου συµφωνεί µ’ αυτό το οποίο
προτείνουµε, θα έλθουµε σε συνεννόηση για να προχωρήσει
αυτή η ιστορία όσον το δυνατόν ταχύτερα. Γιατί, εάν δεν προχωρήσει σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία σας εξέθεσα προηγουµένως, κάποια στιγµή θα καταρρεύσει όλη η περιοχή εκεί που
είναι το σχολείο και θα το χάσετε. Εποµένως, περιµένω πρωτοβουλία από εσάς γι’ αυτήν την ιστορία.
Όσον αφορά την άλλη πρότασή σας, εγώ συµφωνώ απόλυτα.
Θλίβοµαι, ειλικρινά, όταν γυρνώ την Ελλάδα και βλέπω κοσµήµατα αρχιτεκτονικής του παρελθόντος να καταρρέουν είτε λόγω
αδιαφορίας –πρέπει και αυτό να το λάβετε υπ’ όψιν σας- είτε
λόγω ελλείψεως πόρων από τους αρµόδιους φορείς. Συµφωνώ,
λοιπόν, µε την πρότασή σας και θα σας καλούσα κάποια στιγµή
–δεύτερο µπαλάκι, κύριε Βουλευτά- να συναντηθούµε, να δούµε
πώς µπορούµε να ξεκινήσουµε αυτήν την πρωτοβουλία και µε
άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι σαφώς θα ενδιαφέρονται να
δουν αυτήν την αλλαγή. Αυτό, ίσως, σώσει µερικά από τα καταρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρέοντα κοσµήµατα που έχουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε,
θέλω να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Γαληνέ,
έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς χαίροµαι για
την απάντηση που µου δώσατε. Δράττοµαι της ευκαιρίας, µια και
µου προτείνατε να αναλάβω πρωτοβουλία, και αναλαµβάνω την
πρωτοβουλία να σας προσκαλέσω στη Μυτιλήνη, να έχουµε µία
συνάντηση µε το Δήµαρχο Λέσβου και τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και να δούµε και κάποια µνηµεία µε την ευκαιρία, µια
που έχετε και κάποιες αναµνήσεις από το όµορφο νησί µας.
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού
και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µια ανακοίνωση ψηφίσµατος προς την Ολοµέλεια.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική λιτότητας, στην περικοπή µισθών και συντάξεων, στη διάλυση των
υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους και στην κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Επίσης, απαιτεί άµεσα µέτρα κατά της ανεργίας και των εργοδοτικών αυθαιρεσιών, την κατάργηση της εκ περιτροπής εργασίας, τη διεύρυνση και αύξηση των κοινωνικών και ασφαλιστικών
παροχών για τους ανέργους, την κάλυψη όλων των εργαζοµένων
από τη συλλογική σύµβαση εργασίας, την προστασία των εργαζοµένων του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και την ύπαρξη
ενός βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος.
Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά και έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Oλοκληρώθηκε η συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – Αντικείµενο
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:
α) η λήψη των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την
εφαρµογή των διατάξεων:
αα) του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των εφαρµοστικών Κανονισµών
αυτού,
ββ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για
τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής
προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και των εφαρµοστικών Κανονισµών αυτού,
β) η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της
Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την κοινή
θέση του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των
γεωργικών φαρµάκων, των εφαρµοστικών µέτρων αυτής και η
λήψη εθνικών µέτρων συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της εν
λόγω Οδηγίας,
γ) η θέσπιση άλλων συναφών µε τα γεωργικά φάρµακα διατάξεων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1107/2009
ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Το µέρος αυτό του παρόντος νόµου εφαρµόζεται στα γεωργικά φάρµακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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Άρθρο 3
Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) και Αρµόδιες Αρχές
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρµογή των διατάξεων:
i) Του Kανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
και την κατάργηση των Οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου.
ii) Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για
τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
µέσα ή πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.
iii) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
κοινή θέση του Συµβουλίου για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
2. Η ΣΕΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των αρµόδιων
αρχών για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, τη συνεργασία
µε την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή
για την Ασφάλεια των Τροφίµων, τις Αρµόδιες Αρχές των άλλων
κρατών - µελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους
επαγγελµατίες χρήστες και διάφορους φορείς που εµπλέκονται
σε θέµατα γεωργικών φαρµάκων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου και οι αρµοδιότητές τους.
4. Αρµόδια Αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, ως απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή κοινές υπουργικές αποφάσεις στην περίπτωση συναρµοδιότητας, µπορεί να ορίζονται κι άλλες αρµόδιες αρχές αξιολόγησης, που πληρούν τις επιστηµονικές προϋποθέσεις, αν κριθεί
αναγκαίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ)
ΑΡΙΘ. 1107/2009 ΚΑΙ 396/2005
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 4
Άδεια διάθεσης στην αγορά
1. Για τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά απαιτείται άδεια από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).
2. Ο αιτών που επιθυµεί να διαθέσει ένα φυτοπροστατευτικό
προϊόν στη Χώρα υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΑ είτε αυτοπροσώπως
ή µέσω εκπροσώπου του. Αν ο αιτών δεν έχει έδρα στη Χώρα,
υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος στη Χώρα.
3. Η αίτηση για την έκδοση από τη ΣΕΑ άδειας παράλληλου
εµπορίου ή άδειας πειραµατισµού υποβάλλεται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε έδρα οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγείται, ανανεώνεται, τροποποιείται ή ανακαλείται η
άδεια διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
στα πλαίσια του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009.
5. Για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει αίτηση και όλα τα τεχνικά
στοιχεία και µελέτες, όπως προβλέπονται στον Κανονισµό
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1107/2009 και των σχετικών εφαρµοστικών Κανονισµών, καθώς
και των εθνικών απαιτήσεων που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.
6. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΣΕΑ. Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατά κατηγορία αιτήσεων (όπως νέα προϊόντα, πανοµοιότυπα) µε βάση την ηµεροµηνία πληρότητας των αιτήσεων.
7. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων γίνεται από την
αρµόδια αρχή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
3, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
8. Η αξιολόγηση των σκευασµάτων και η χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόµενου
στο άρθρο 37 του Κανονισµού 1107/2009 χρονικού διαστήµατος
από την ηµεροµηνία πληρότητας για κάθε κατηγορία αίτησης και
ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος.
9. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έκδοση
της σχετικής απόφασης η ΣΕΑ παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο εντός ορισµένης προθεσµίας να εκφράσει ή να
υποβάλει τις απόψεις του.
10. Η ΣΕΑ τηρεί Μητρώο κατόχων άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το αναρτά στην ιστοσελίδα που διαθέτει. Σε κάθε κάτοχο άδειας χορηγείται ειδικός
κωδικός αριθµός καταχώρισης στο Μητρώο. Οι κάτοχοι αδειών
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να αναγράφουν τον ειδικό κωδικό αριθµό σε κάθε έγγραφο επικοινωνίας µε τη ΣΕΑ, τις αρµόδιες αρχές ή τις
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΣΕΑ. Οι άδειες,
καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών είναι διαθέσιµες, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος. Οι δαπάνες για την αναπαραγωγή αντιγράφων των
εκθέσεων αξιολόγησης βαρύνουν τους αιτούντες.
Άρθρο 5
Επιστηµονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρµάκων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επιστηµονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρµάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.) ως
γνωµοδοτικό όργανο για θέµατα γεωργικών φαρµάκων.
2. Η Ε.Ε.Γ.Φ. αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης ως πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ως µέλος,
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας ως
µέλος,
δ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα τοξικολογίας και έκθεσης του χρήστη ως
µέλος,
ε) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα οικοτοξικολογίας ως µέλος,
στ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα τύχης και συµπεριφοράς στο περιβάλλον ως
µέλος,
ζ) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα υπολειµµάτων στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές
ως µέλος,
η) έναν ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα βιολογικής αποτελεσµατικότητας ως µέλος,
θ) ένα ειδικό µε διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέµατα χηµικού ελέγχου ως µέλος,
ι) έναν εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών οργανώσεων ως
µέλος,
ια) έναν εκπρόσωπο των επαγγελµατικών οργανώσεων των
αγροτών ως µέλος και
ιβ) έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) ή έναν εκπρόσωπο επαγγελµατικού φορέα των βιοκτόνων σκευασµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά περίπτωση, ως µέλος.
3. Χρέη Γραµµατέα της Ε.Ε.Γ.Φ. εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη της Ε.Ε.Γ.Φ. µε τους αναπληρωτές
τους, καθώς και ο Γραµµατέας, ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα µέλη των περιπτώσεων δ’ – θ’ είναι κατά προτίµηση καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
5. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής. Η συµµετοχή του κάθε µέλους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες.
6. Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Γ.Φ. είναι:
α) η παροχή επιστηµονικής γνωµάτευσης σε θέµατα γενικού
ενδιαφέροντος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατόπιν
σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων µετά από εισήγηση της ΣΕΑ.
β) Η παροχή επιστηµονικής γνωµάτευσης όσον αφορά ενστάσεις σε θέµατα άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που σχετίζονται µε την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας, καθώς και της ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που πραγµατοποιήθηκε από την Αρµόδια Αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος.
7. Η Επιστηµονική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και είναι σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστον πέντε µέλη.
8. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης ύστερα από εισήγηση της ΣΕΑ. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών που παρίστανται.
9. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής οποιονδήποτε άλλον ο οποίος µπορεί να έχει έγκυρη γνώµη επί των
θεµάτων γεωργικών φαρµάκων.
10. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Ε.Ε.Γ.Φ..
Άρθρο 6
Παράβολα που αφορούν την αδειοδότηση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Η αίτηση για έγκριση δραστικής, αντιφυτοτοξικής ή συνεργιστικής ουσίας, καθώς και η αίτηση για άδεια διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1107/2009, πρέπει να συνοδεύεται από το οικείο παράβολο για την εξέτασή της.
2. Οι κατηγορίες των παραβόλων για την αδειοδότηση και τον
καθορισµό ανώτατων ορίων υπολειµµάτων καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’.
3. Τα παράβολα είναι αναλογικά και ανταποδοτικά και το ύψος
τους καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Τα παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος
νόµου.
4. Απαγορεύεται η επιβολή άλλου παραβόλου οποιασδήποτε
µορφής για τον ίδιο σκοπό.
Άρθρο 7
Έλεγχοι φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Η ΣΕΑ καταρτίζει και συντονίζει ετήσια ή πολυετή προγράµµατα ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων προκειµένου
να διαπιστωθεί ότι τηρούνται στην πράξη οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
Άρθρο 8
Όργανα ελέγχων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και αρµοδιότητες
1. Ο έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών και Περι-
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φερειακών Ενοτήτων και µε παράλληλη δυνατότητα άσκησης
ελέγχων από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Η ΣΕΑ τηρεί αρχείο των εντεταλµένων για τους ελέγχους
υπαλλήλων ύστερα από πρόταση των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Η ΣΕΑ θεσπίζει πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα ελέγχων
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων των υπαλλήλων των
αρµόδιων οργάνων και υπηρεσιών που υλοποιούν τα σχετικά
προγράµµατα ελέγχων. Η κατάρτιση σχεδιάζεται και υλοποιείται
κατά τις κείµενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδροµή
στους εντεταλµένους για τη διεξαγωγή ελέγχων υπαλλήλους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου οι
εντεταλµένοι για τους ελέγχους υπάλληλοι ιδίως:
α) ελέγχουν κάθε είδους στοιχεία που σχετίζονται µε την παραγωγή και εµπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων,
στα οποία περιλαµβάνεται η ηλεκτρονική εµπορική αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων,
διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση
προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη µορφή αποθήκευσής
τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται στους χώρους
της επιχείρησης, και λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά
τους,
β) διενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους
και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
γ) σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο ή έγγραφα,
κατά τη διενέργεια του ελέγχου και στο µέτρο των αναγκών του.
4. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον Προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας της Περιφέρειας ή Περιφερειακής
Ενότητας ή του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και περιέχει το αντικείµενο της
έρευνας και τις συνέπειες της παρεµπόδισης ή παρακώλυσής
της ή της άρνησης επίδειξης των ζητούµενων στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή της άρνησης χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους.
5. Ο εντεταλµένος υπάλληλος που διενεργεί τους ελέγχους,
συντάσσει έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων.
6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε
τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων ή των εντεταλµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων
τους, µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή των αστυνοµικών και εισαγγελικών αρχών. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.
Άρθρο 9
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαµβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο φάκελο που υποβλήθηκε και µε βάση τον οποίο
χορηγήθηκε άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος
στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά κατά την υποβολή
του φακέλου ή δεν γνωστοποιούνται δυνητικά επιβλαβείς ή µη
αποδεκτές επιδράσεις στον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον,
σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ και απαγορεύεται η διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον ένα (1) έτος, ανά-
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λογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης.
2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, µετακινεί ή εµπορεύεται µη εγκεκριµένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες µε σκοπό την εξαγωγή σε
τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος - µέλος χωρίς έγκριση της αρµόδιας αρχής, τιµωρείται µε πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα εν λόγω
φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και επανεξάγονται
στη χώρα προέλευσης προκειµένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος -µέλος αποστολής, προκειµένου για χώρες της Ε.Ε. ή καταστρέφονται. Οι
δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.
3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται,
κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή διαφηµίζει µέσα στη χώρα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί
άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού
έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου
ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραµατισµού, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα
εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειµένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος - µέλος
αποστολής, προκειµένου για χώρες της Ε.Ε. ή καταστρέφονται.
Οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.
4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εµφανίζει
µη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυηµένη σύνθεση ή στις φυσικοχηµικές ιδιότητές του σε σχέση µε τις οριζόµενες στο φάκελο
που αφορά την άδεια που χορηγήθηκε, επιβάλλεται στον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και µπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον ένα (1) έτος, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο της ποσότητας που
κυκλοφορεί στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή,
κατάσχεται και επανεξάγεται στη χώρα αποστολής προκειµένου
για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποστέλλεται στο κράτος - µέλος αποστολής προκειµένου για χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή καταστρέφεται. Αν η παράβαση που διαπιστώθηκε
συνδέεται µε κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, η ακατάλληλη παρτίδα υποχρεωτικά καταστρέφεται. Οι δαπάνες συγκέντρωσης, επανεξαγωγής, αποστολής ή καταστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπεύθυνο για την παράβαση.
5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού
προϊόντος µε αποκλίσεις ως προς τα οριζόµενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά το χρόνο
διενέργειας του ελέγχου, επιβάλλεται στον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και µπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο
της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί αυτή, δεσµεύεται και διορθώνεται η σήµανση ή
επανασυσκευάζεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
υπεύθυνο για την παράβαση.
6. Όποιος εισάγει, κατέχει, χρησιµοποιεί, διακινεί, διαθέτει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της ηµεροµηνίας
λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιµωρείται µε πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και
καταστρέφονται µε δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβαση.
7. Όποιος διαφηµίζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε µη επιτρεπόµενα µέσα ή αν στη διαφήµιση του γεωργικού φαρµάκου
αναφέρονται στοιχεία που δεν συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην
άδεια διάθεσης στην αγορά, τιµωρείται µε πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το διαφηµιστικό
υλικό δεσµεύεται και απαγορεύεται κάθε χρήση του.
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8. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια
από ένα κράτος - µέλος, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000)
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και η παρτίδα του σπόρου
αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.
9. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τους όρους διάθεσής τους στην αγορά που έχει θέσει η αρµόδια αρχή ή χωρίς να
φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση, επιβάλλεται πρόστιµο από
χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η παρτίδα του
σπόρου αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τους υπεύθυνους για την παράβαση.
10. Όποιος διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυµένους µε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα οριζόµενα στην
έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή ενός κράτους - µέλους ή
τους περιορισµούς που έχει θέσει η αρµόδια αρχή, τιµωρείται µε
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και
η παρτίδα του σπόρου δεσµεύεται και αποσύρεται µε δαπάνες
που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.
11. Όποιος διαθέτει στη αγορά σκευάσµατα που περιέχουν
µακρο-οργανισµούς και τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρµόδια αρχή ή διαθέτει στην αγορά
τέτοια σκευάσµατα χωρίς να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η αρµόδια αρχή για την εγγραφή τους, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και η παρτίδα του σπόρου αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.
12. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και
πληροφορίες τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
13. Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού
1107/2009 και των εκτελεστικών αυτού πράξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και του παρόντος Κεφαλαίου και των εκτελεστικών αυτού κανονιστικών πράξεων επιβάλλεται πρόστιµο από
χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
14. Σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων του παρόντος άρθρου:
α) τα όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο
πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προστίµου που επιβλήθηκε προηγουµένως και
β) η έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος ανακαλείται για χρονικό διάστηµα από ένα (1) έτος
έως δέκα (10) έτη.
15. Για την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων του παρόντος άρθρου συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον,
β) ο βαθµός απόκλισης από την άδεια κυκλοφορίας,
γ) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση,
δ) η επανάληψη της παράβασης. Ως επανάληψη νοείται η διαπίστωση παράβασης από το ίδιο πρόσωπο για το ίδιο ή παρεµφερές παράπτωµα µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από την
έκδοση προηγούµενης απόφασης διοικητικών κυρώσεων.
16. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος
άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν ο
παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην Αρµόδια Αρχή.
17. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της
ΣΕΑ. Η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προ-
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ϊόντων ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
18. Αν ο κάτοχος των δεσµευθέντων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων αρνείται να τα καταστρέψει, να τα επανεξάγει ή να τα
προωθήσει στη χώρα αποστολής, αυτό πραγµατοποιείται από
την Αρµόδια Αρχή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του υπεύθυνου για
την παράβαση.
19. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια
έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαµβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο φάκελο που υποβλήθηκε και µε βάση τον οποίο
χορηγήθηκε άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος
στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά κατά την υποβολή
του φακέλου, ο υπεύθυνος τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3)
µήνες έως ένα (1) έτος.
2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, µετακινεί ή διαθέτει στην αγορά µη εγκεκριµένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες µε σκοπό την
εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος µέλος χωρίς έγκριση της ΣΕΑ τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις
(3) µήνες έως ένα (1) έτος.
3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει,
µεταφέρει ή χρησιµοποιεί µέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό
προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην
αγορά ή του οποίου η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί
ή για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου,
τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος.
4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εµφανίζει
µη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυηµένη σύνθεση ή στις φυσικοχηµικές ιδιότητές του σε σχέση µε τις οριζόµενες στο φάκελο
που αφορά την άδεια διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκε, ο
υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά τιµωρείται µε φυλάκιση
από τρεις (3) µήνες έως δύο (2) έτη.
5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού
προϊόντος µε αποκλίσεις ως προς τα οριζόµενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά το χρόνο
διενέργειας του ελέγχου, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην
αγορά τιµωρείται και µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα
(1) έτος.
6. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα µετά την ηµεροµηνία λήξης που προκύπτει από
τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις
(3) µήνες έως ένα (1) έτος.
7. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και
πληροφορίες τιµωρείται και µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως
ένα (1) έτος.
8. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 11
Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα για τις κυρώσεις
Ασκείται η ποινική δίωξη και επιβάλλεται η ποινή στους υπευθύνους για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού 1107/
2009 και των εκτελεστικών αυτού πράξεων της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, καθώς και του παρόντος Κεφαλαίου. Αυτοί είναι στις
προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηµατίες, στις προσωπικές
εταιρίες οι οµόρρυθµοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµούς οι διαχειριστές και στις ανώνυµες εταιρίες τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Απαγορεύεται ο
διορισµός άλλου υπεύθυνου. Προκειµένου για αποφάσεις που
έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία ευθύνονται όσοι υπερψήφισαν.
Τα ίδια φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα µε την προσωπική
περιουσία τους, ευθύνονται σε ολόκληρο µεταξύ τους και µαζί
µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή των προστίµων
που επιβάλλονται σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 12
Έλεγχοι υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Η ΣΕΑ καταρτίζει προγράµµατα ελέγχου υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συντονίζει τα αρµόδια όργανα
για την υλοποίησή τους.
2. Θεσπίζεται πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα ελέγχου υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η κατάρτιση αυτή
συνίσταται σε αρχική εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση για την
απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων των υπαλλήλων
των αρµόδιων οργάνων και υπηρεσιών που υλοποιούν τα σχετικά
προγράµµατα ελέγχων. Η κατάρτιση σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία µε τη ΣΕΑ.
Άρθρο 13
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέµατα υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Σε όποιον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης µεταποίησης που φέρουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 396/2005
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
και τα φυτικά προϊόντα δεσµεύονται. Οι προκαλούµενες δαπάνες
βαρύνουν τον υπεύθυνο για την παράβαση. Επόµενη διάθεση
στην αγορά παρτίδας φυτικών προϊόντων ιδίας προέλευσης επιτρέπεται µόνο εφόσον προηγηθεί έλεγχος υπολειµµάτων από
την Αρµόδια Αρχή και διαπιστωθεί ότι τα υπολείµµατα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Αν διατεθούν προϊόντα στην
αγορά πριν προηγηθεί επαναληπτικός έλεγχος υπολειµµάτων
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ.
2. Αν διαπιστωθεί ότι ο επαγγελµατίας χρήστης παράγει και
διαθέτει στην αγορά φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείµµατα
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανώτερα των επιτρεπόµενων
ορίων, η Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει επιπρόσθετα τις κυρώσεις
που στον Κανονισµό 1782/2003/ΕΚ σχετικά µε τη «θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς».
3. Σε όποιον διακινεί στην αγορά φυτικά προϊόντα µε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δεν παρέχει ακριβείς και ιχνηλάσιµες πληροφορίες για
τον παραγωγό ή τον προµηθευτή των φυτικών προϊόντων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
4. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο υπολειµµάτων επιβάλλεται
πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
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5. Αν επαναληφθούν οι παραβάσεις του παρόντος άρθρου, τα
όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προηγούµενου προστίµου που επιβλήθηκε.
6. Για την επιµέτρηση των προστίµων συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο όπως
προκύπτει από ανάλυση του βαθµού διατροφικής επικινδυνότητας,
β) ο βαθµός απόκλισης από τα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων,
γ) το επίπεδο συγκέντρωσης των υπολειµµάτων και ο αριθµός
των δραστικών ουσιών των µη επιτρεπτών υπολειµµάτων.
Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει
υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στη ΣΕΑ.
7. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της
ΣΕΑ.
8. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια
έσοδα, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά
η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1. Όποιος παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα
από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
µηνών.
2. Όποιος διακινεί στην αγορά φυτικά προϊόντα µε υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δεν παρέχει ακριβείς και ιχνηλάσιµες πληροφορίες για
τον παραγωγό ή τον προµηθευτή των φυτικών προϊόντων τιµωρείται µε φυλάκιση από τρείς (3) µήνες µέχρι ένα (1) έτος.
3. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο υπολειµµάτων τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Αντικείµενο
Στο παρόν µέρος του νόµου θεσπίζονται οι διατάξεις για την
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επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, µε τη
µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών
φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και την
προώθηση της χρησιµοποίησης ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι µη χηµικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρµάκων.

10. «γεωργικό φάρµακο», το:
α) φυτοπροστατευτικό προϊόν όπως ορίζεται στον Kανονισµό
(ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009,
β) βιοκτόνο όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα 205/2001
(Α’ 160) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ.

Άρθρο 16
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 18
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Εθνικά Σχέδια Δράσης

1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται στα γεωργικά φάρµακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 σηµείο 10 στοιχείο α’ και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη κάθε άλλης συναφούς κοινοτικής νοµοθετικής πράξης.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος µπορεί να
εφαρµοστεί η αρχή της πρόληψης µε τον περιορισµό ή την απαγόρευση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων σε συγκεκριµένες
περιστάσεις ή περιοχές.

1. Θεσπίζονται εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισµό των
ποσοτικών και άλλων στόχων, µέτρων και χρονοδιαγραµµάτων
τους για τη µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη
χρήση των γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου και
στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η
εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων. Οι στόχοι αυτοί
µπορούν να καλύπτουν πολλά διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος
όπως, προστασία των εργαζοµένων, προστασία του περιβάλλοντος, κατάλοιπα, χρήση συγκεκριµένων τεχνικών ή χρήση σε συγκεκριµένες καλλιέργειες.
Τα εθνικά σχέδια δράσης περιλαµβάνουν επίσης δείκτες κινδύνου για την παρακολούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως εάν υπάρχουν διαθέσιµες εναλλακτικές
λύσεις. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το π.δ. 115/1997 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 (EE L 230
της 19.8.1991) και τα οποία, όταν η άδειά τους υποβληθεί για
ανανέωση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009,
δεν θα πληρούν τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµεία 3.6 έως 3.8 του ανωτέρω Κανονισµού που αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, την τύχη και
συµπεριφορά στο περιβάλλον και την οικοτοξικότητα.
Βάσει αυτών των δεικτών κινδύνου και λαµβάνοντας υπόψη,
κατά περίπτωση, τους στόχους σε σχέση µε τον περιορισµό κινδύνων ή χρήσης που είχαν ήδη επιτευχθεί πριν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου, καθορίζονται επίσης χρονοδιαγράµµατα και στόχοι για τη µείωση της χρήσης, ιδίως εφόσον η
µείωση της χρήσης αποτελεί κατάλληλο µέσο για την επίτευξη
του περιορισµού των κινδύνων όσον αφορά στοιχεία που καταγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26. Οι στόχοι αυτοί
µπορούν να είναι ενδιάµεσοι ή τελικοί. Χρησιµοποιούνται όλα τα
αναγκαία µέσα που έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων
δράσης, λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία, καθώς
και ο κοινωνικός, οικονοµικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος
των προβλεπόµενων µέτρων, οι συγκεκριµένες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, καθώς και οι απόψεις όλων των
ενδιαφεροµένων φορέων. Στα εθνικά σχέδια δράσης περιγράφονται ο τρόπος εφαρµογής των µέτρων που προκύπτουν από
τα άρθρα 16 έως 26 ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Τα εθνικά σχέδια δράσης λαµβάνουν υπόψη σχέδια που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις σχετικά µε τη χρήση γεωργικών
φαρµάκων, όπως σχέδια λήψης µέτρων δυνάµει του ν. 3199/2003
(Α’ 280) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
2. Η ΣΕΑ κοινοποιεί τα εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών κρατών - µελών µέχρι
τις 14 Δεκεµβρίου 2012.
Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά
πενταετία και οι τυχόν ουσιαστικές τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αµελλητί.

Άρθρο 17
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος τρίτου µέρους του παρόντος
νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «επαγγελµατίας χρήστης», κάθε πρόσωπο που χρησιµοποιεί
γεωργικά φάρµακα κατά την επαγγελµατική του δραστηριότητα,
συµπεριλαµβανοµένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούµενων, τόσο στο γεωργικό τοµέα
όσο και σε άλλους τοµείς.
2. «διανοµέας», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων
των χονδρεµπόρων, των εµπόρων λιανικής, των πωλητών και των
προµηθευτών.
3. «σύµβουλος», κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει επαρκείς
γνώσεις και παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρµάκων
στα πλαίσια επαγγελµατικής ιδιότητας ή εµπορικής υπηρεσίας,
συµπεριλαµβανοµένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συµβουλών όσο και των δηµόσιων, των εµπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα µε την περίπτωση, των παραγωγών και εµπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίµων.
4. «εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων», η συσκευή
η οποία προορίζεται ειδικά για την εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων, που περιλαµβάνει εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την
αποτελεσµατική λειτουργία του εξοπλισµού αυτού, όπως ακροφύσια, µανόµετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και συστήµατα καθαρισµού βυτίων.
5. «αεροψεκασµός», η εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων από
αεροσκάφος (αεροπλάνο ή ελικόπτερο).
6. «ολοκληρωµένη φυτοπροστασία», η προσεκτική εξέταση
όλων των διαθέσιµων µεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων µέτρων που αποθαρρύνουν
την ανάπτυξη πληθυσµών επιβλαβών οργανισµών και διατηρούν
τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων µορφών
επέµβασης σε δικαιολογηµένα από οικονοµικής και οικολογικής
πλευράς επίπεδα και µειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
7. «δείκτης κινδύνου», το αποτέλεσµα µεθόδου υπολογισµού
που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των κινδύνων από τα γεωργικά φάρµακα στην υγεία του ανθρώπου ή/και το περιβάλλον.
8. «µη χηµικές µέθοδοι», οι εναλλακτικές µέθοδοι αντί των χηµικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τη φυτοπροστασία και
τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισµών, βάσει αγρονοµικών
τεχνικών, καθώς και οι φυσικές, µηχανικές ή βιολογικές µέθοδοι
ελέγχου των επιβλαβών οργανισµών.
9. «επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα», όπως νοούνται στο
ν. 3199/2003 (Α’ 280) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
2000/60/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Άρθρο 19
(άρθρο 5 και Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Κατάρτιση
1. Η ΣΕΑ µεριµνά ώστε όλοι οι επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς και σύµβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση
η οποία παρέχεται από φορείς που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η κατάρτιση
αυτή συνίσταται σε αρχική και συµπληρωµατική κατάρτιση για
την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα µε
την περίπτωση. Η κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω χρήστες, διανοµείς και σύµβουλοι αποκτούν επαρκείς γνώσεις, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους. Τα θέµατα που αφορούν την κατάρτιση περιγράφονται στο Παράρτηµα Β’.
2. Μέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2013 θεσπίζεται σύστηµα για τη χορήγηση πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά αυτά παρέχουν, τουλάχιστον, απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεµάτων του Παραρτήµατος Β’ η οποία αποκτάται από τους επαγγελµατίες χρήστες,
τους διανοµείς και τους συµβούλους είτε µέσω κατάρτισης είτε
µε άλλα µέσα. Τα συστήµατα χορήγησης πιστοποιητικού περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση,
την ανανέωση και την ανάκληση των πιστοποιητικών.
Άρθρο 20
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Απαιτήσεις για τις πωλήσεις γεωργικών φαρµάκων
1. Οι διανοµείς στη Χώρα γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται
να απασχολούν επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Τα άτοµα αυτά
πρέπει να είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο πώλησης για να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη
χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τους κινδύνους για την υγεία
και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη
διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα
σύµφωνα µε την αριθµ. 265/2002 κοινή απόφαση του Υπουργού
και Υφυπουργού Οικονοµικών και Οικονοµίας (Β’ 1214) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.
2. Η πώληση γεωργικών φαρµάκων εγκεκριµένων για επαγγελµατική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19.
3. Οι διανοµείς που διαθέτουν στην αγορά γεωργικά φάρµακα
σε µη επαγγελµατίες χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων,
ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο
αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την
ασφαλή τους διάθεση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για
τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις χαµηλού
κινδύνου. Οι παραγωγοί των γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
4. Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2
ισχύουν από 26 Νοεµβρίου 2015.
Άρθρο 21
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
1. Η ΣΕΑ λαµβάνει µέτρα για να ενηµερώνεται το ευρύ κοινό
και για να προάγονται και να διευκολύνονται προγράµµατα για
την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση και τη διάθεση επακριβών και ισορροπηµένων πληροφοριών σχετικά µε τα γεωργικά
φάρµακα στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και
τις ενδεχόµενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του
ανθρώπου, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το
περιβάλλον εξαιτίας της χρήσης τους και σχετικά µε την ύπαρξη
εναλλακτικών λύσεων χωρίς χηµικά µέσα.
2. Η ΣΕΑ µεριµνά για την καθιέρωση συστήµατος συλλογής
πληροφοριών για τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης, καθώς
και για την ανάπτυξη χρόνιων δηλητηριάσεων, όπου αυτές είναι
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διαθέσιµες, σε οµάδες που µπορεί να έχουν παρατεταµένη έκθεση σε γεωργικά φάρµακα, όπως µεταξύ των χειριστών, των εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα ή προσώπων που κατοικούν
κοντά σε περιοχές στις οποίες χρησιµοποιούνται γεωργικά φάρµακα.
3. Η ΣΕΑ για την παρουσίαση των πληροφοριών για την εποπτεία και τη διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών
φαρµάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθεί
σχετικές οδηγίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 22
(άρθρο 8 και Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Επιθεώρηση του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και
Μηχανολογικού Εξοπλισµού ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την
τακτική επιθεώρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης. Η επιθεώρηση αυτή γίνεται
ανά πέντε έτη έως το 2020 και ανά τρία έτη στη συνέχεια.
2. Μέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιστον µια
επιθεώρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων.
Μετά από αυτό το διάστηµα, µόνον εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο µε επιτυχή αποτελέσµατα χρησιµοποιείται για επαγγελµατικούς
σκοπούς.
Ο νέος εξοπλισµός επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά εντός
πέντε ετών µετά την αγορά.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, και µετά από
αξιολόγηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που περιλαµβάνει αξιολόγηση του βαθµού χρήσης του
εξοπλισµού, µπορούν:
α) να εφαρµόζονται διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα και διαστήµατα επιθεώρησης για τον εξοπλισµό εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων που δεν χρησιµοποιείται για τον ψεκασµό γεωργικών
φαρµάκων, για το φορητό εξοπλισµό εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων ή τους επινώτιους ψεκαστήρες και για πρόσθετο εξοπλισµό εφαρµογής ο οποίος χρησιµοποιείται σε πολύ µικρό
βαθµό. Για τον εξοπλισµό αυτό τα χρονοδιαγράµµατα και τα διαστήµατα επιθεώρησης αναγράφονται στο προβλεπόµενο στο
άρθρο 18 του παρόντος νόµου εθνικό σχέδιο δράσης.
Ο εξής πρόσθετος εξοπλισµός γεωργικών φαρµάκων δεν θεωρείται ότι παρουσιάζει «πολύ µικρό βαθµό χρήσης»:
αα) Εξοπλισµός ψεκασµού τοποθετηµένος σε τρένα ή αεροσκάφη.
ββ) Ψεκαστήρες µε βραχίονα µεγαλύτερο των 3 µέτρων, περιλαµβανοµένων και των ψεκαστήρων των τοποθετηµένων πάνω
σε µηχανήµατα σποράς.
β) Να εξαιρούνται από επιθεώρηση ο φορητός εξοπλισµός
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων ή οι επινώτιοι ψεκαστήρες.
Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 εξασφαλίζει ότι οι χειριστές έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την
ανάγκη τακτικής αλλαγής των εξαρτηµάτων και τους συγκεκριµένους κινδύνους που συνδέονται µε τον εξοπλισµό αυτό, καθώς
και ότι έχουν εκπαιδευθεί στην ορθή χρήση του εξοπλισµού
εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 19.
4. Για να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κατά τις επιθεωρήσεις εξακριβώνεται αν ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Γ’.
Ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων που ανταποκρίνεται σε εναρµονισµένα από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρότυπα, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις βασικές
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
5. Οι επαγγελµατίες χρήστες διενεργούν τακτικά ρυθµίσεις και
τεχνικούς ελέγχους του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε την κατάλληλη κατάρτιση που έχουν λάβει
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δυνάµει του άρθρου 19.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 1, ορίζονται οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση των συστηµάτων επιθεώρησης και ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια διαδικασία
θεσπίζονται συστήµατα χορήγησης πιστοποιητικών τα οποία καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της διενέργειας των επιθεωρήσεων και αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε
άλλα κράτη - µέλη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου
4 όταν το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επιθεώρηση που
διενεργήθηκε σε άλλο κράτος - µέλος είναι ίσο ή µικρότερο από
το διάστηµα επιθεώρησης που ισχύει για τη χώρα. Επιδιώκεται
να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλα
κράτη - µέλη υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τα διαστήµατα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

ρως στην ΣΕΑ. Η αίτηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε
την προβλεπόµενη χρονική περίοδο του αεροψεκασµού, καθώς
και τις ποσότητες και τους τύπους των χρησιµοποιούµενων γεωργικών φαρµάκων. Η ΣΕΑ σε διάστηµα έως δύο µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για διενέργεια αεροψεκασµού
αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση που παρέλθει το
διάστηµα των δύο µηνών και η ΣΕΑ δεν έχει απαντήσει αυτή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
5. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων
2 και 3 και διενεργεί για το σκοπό αυτόν κατάλληλο πρόγραµµα
παρακολούθησης.
6. Η ΣΕΑ τηρεί αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και
των εγκρίσεων που έχουν δοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4
και δηµοσιοποιεί τις συναφείς πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτές, όπως η προς ψεκασµό περιοχή, η προβλεπόµενη
ηµέρα και ώρα του ψεκασµού και το είδος του γεωργικού φαρµάκου, σύµφωνα µε την ανάρτηση των δεδοµένων αυτών στον
διαδικτυακό τόπο της αρµόδιας αρχής ή την κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 23
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Αεροψεκασµοί

Άρθρο 24
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ενηµέρωση του κοινού

1. Απαγορεύεται ο αεροψεκασµός στην Ελλάδα.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο αεροψεκασµός
µπορεί να επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) Δεν υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν
σαφή πλεονεκτήµατα από άποψη περιορισµένου αντίκτυπου
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση µε την
επίγεια εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων.
β) Τα χρησιµοποιούµενα γεωργικά φάρµακα έχουν εγκριθεί
ρητώς για αεροψεκασµό από την ΣΕΑ µετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του αεροψεκασµού.
γ) Ο χειριστής που εκτελεί τον αεροψεκασµό διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Κατά τη µεταβατική περίοδο, εφόσον δεν υπάρχουν ακόµα τα συστήµατα
χορήγησης πιστοποιητικών, η ΣΕΑ µπορεί να δεχθεί άλλες αποδείξεις επαρκούς γνώσης.
δ) Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αεροψεκασµών λαµβάνει πιστοποιητικό από την αρµόδια στην Ελλάδα
αρχή για την έγκριση εξοπλισµών και αεροσκαφών για την από
αέρος εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων.
ε) Αν η προς ψεκασµό περιοχή βρίσκεται κοντά σε περιοχές
ανοικτές στο κοινό, η έγκριση από αέρος εφαρµογής περιλαµβάνει και συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισης κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την
υγεία όσων τυχαίνει να βρίσκονται κοντά. Η προς ψεκασµό περιοχή δεν µπορεί να βρίσκεται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.
στ) Από το 2013 και έπειτα, τα αεροσκάφη πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία για τον περιορισµό της µετακίνησης του
ψεκαστικού νέφους.
3. Η ΣΕΑ καθορίζει τις συγκεκριµένες συνθήκες µε τις οποίες
µπορεί να διενεργηθεί αεροψεκασµός, εξετάζει τις αιτήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των
καιρικών συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασµός.
Η ΣΕΑ χορηγεί άδεια, στην οποία προσδιορίζονται τα αναγκαία
µέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχοµένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές
που γειτνιάζουν µε εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασµός.
4. Ο επαγγελµατίας χρήστης που επιθυµεί να εφαρµόσει γεωργικά φάρµακα µε αεροψεκασµό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση
έγκρισης ενός σχεδίου εφαρµογής στην ΣΕΑ συνοδευόµενη από
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
παραγράφων 2 και 3. Η αίτηση εφαρµογής αεροψεκασµού σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο εφαρµογής υποβάλλεται εγκαί-

Το Εθνικό Σχέδιο δράσης περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε
την ενηµέρωση των ανθρώπων οι οποίοι θα µπορούσαν να εκτεθούν σε µετακινούµενο ψεκαστικό νέφος.
Άρθρο 25
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ειδικά µέτρα για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και του πόσιµου νερού
1. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει την θέσπιση κατάλληλων µέτρων για την
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των παροχών πόσιµου νερού από τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρµάκων. Τα εν
λόγω µέτρα είναι ενισχυτικά και συµβατά µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α’ 280) ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία
2000/60/ΕΚ, και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009.
2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τα εξής:
α) Προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
στα γεωργικά φάρµακα που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα
για το υδάτινο περιβάλλον σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 265/2002
κοινή απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµικών
και Οικονοµίας (Β’ 1214) η οποία ενσωµατώνει την οδηγία
1999/45/ΕΚ, ούτε περιέχουν πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες
όπως ορίζονται στο ν. 3199/2003 (Α’ 280) ο οποίος ενσωµατώνει
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.
β) Προτεραιότητα στη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
γεωργικών φαρµάκων µε ασφαλέστερες τεχνικές εφαρµογής
όπως η χρήση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων
µε χαµηλή διασπορά ψεκασµού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αµπελώνες.
γ) Λήψη µέτρων άµβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο
ρύπανσης εκτός της έκτασης εφαρµογής του ψεκασµού από µετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια
απορροή. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται η δηµιουργία ζωνών
ανάσχεσης µε κατάλληλο µέγεθος για την προστασία των υδρόβιων οργανισµών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες
ασφαλείας για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων.
δ) Περιορισµό στο µέγιστο δυνατό βαθµό ή κατάργηση των
εφαρµογών γεωργικών φαρµάκων στην επιφάνεια ή κατά µήκος
οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, πολύ διαπερατών εδαφών ή
άλλων υποδοµών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια καλυµµένων εδαφών,
όπως αποθηκών, όπου υπάρχει µεγάλος κίνδυνος απορροής στα
επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.
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Άρθρο 26
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Μείωση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων
ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές
Λαµβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δηµόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, ή τα αποτελέσµατα των σχετικών εκτιµήσεων κινδύνου, η ΣΕΑ µεριµνά ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρµάκων
σε ειδικές περιοχές. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα διαχείρισης
κινδύνων και εξετάζεται κατά προτεραιότητα η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαµηλού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009, καθώς και η
εφαρµογή µέτρων βιολογικού ελέγχου. Αυτές οι ειδικές περιοχές
είναι:
α) Περιοχές που χρησιµοποιούνται από ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 ή από το ευρύ κοινό όπως δηµόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά
σε εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης.
β) Προστατευόµενες περιοχές όπως ορίζονται στο ν.
3199/2003, ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/ 60/ΕΚ ή σε
ειδικές περιοχές σύµφωνα µε την 414985/1985 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας (Β’ 757), όπως
τροποποιήθηκε µε τις 366599/ 1996 (Β’1188) και 294283/1997 (Β’
68) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας, η οποία ενσωµατώνει την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και την
33318/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β’
), η οποία ενσωµατώνει την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ .
γ) Περιοχές στις οποίες έχει πρόσφατα εφαρµοστεί γεωργικό
φάρµακο και χρησιµοποιούνται ή είναι προσβάσιµες από τους
εργαζόµενους στη γεωργία.
Άρθρο 27
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Χειρισµός και αποθήκευση των γεωργικών φαρµάκων και
διαχείριση των συσκευασιών τους
και του εναποµείναντος γεωργικού φαρµάκου
1. Η ΣΕΑ διασφαλίζει τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων ώστε
οι ακόλουθες εργασίες από επαγγελµατίες χρήστες, και ενδεχοµένως από διανοµείς, να µην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του
ανθρώπου ή του περιβάλλοντος:
α) Αποθήκευση, χειρισµός, αραίωση και ανάµειξη γεωργικών
φαρµάκων πριν από την εφαρµογή.
β) Χειρισµός των συσκευασιών και του εναποµείναντος γεωργικού φαρµάκου.
γ) Διάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος που αποµένει µετά την
εφαρµογή.
δ) Καθαρισµός του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται µετά την
εφαρµογή.
ε) Διαχείριση των κενών συσκευασίας και του εναποµείναντος
εντός αυτών γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για τα απόβλητα.
2. Η ΣΕΑ µεριµνά για τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για
την αποτροπή των επικίνδυνων εργασιών χειρισµού γεωργικών
φαρµάκων που είναι εγκεκριµένα για µη επαγγελµατίες χρήστες.
Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση γεωργικών
φαρµάκων χαµηλής τοξικότητας, έτοιµα προς χρήση σκευάσµατα και περιορισµούς στα µεγέθη των περιεκτών ή των συσκευασιών.
3. Η ΣΕΑ µεριµνά για την λήψη µέτρων ώστε οι χώροι αποθήκευσης γεωργικών φαρµάκων για επαγγελµατική χρήση να κατασκευάζονται έτσι ώστε να προλαµβάνεται η ακούσια απελευθέρωση. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο αποθήκευσης, στο
µέγεθος και στα κατασκευαστικά υλικά.
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Άρθρο 28
(άρθρο 14 και Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία
1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων, µε
προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, της χρήσης µη χηµικών
µεθόδων, ούτως ώστε οι επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών
φαρµάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα µε το χαµηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον µεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιµα για την αντιµετώπιση
του ίδιου προβλήµατος επιβλαβών οργανισµών. Η διαχείριση επιβλαβών οργανισµών µε χαµηλή εισροή γεωργικών φαρµάκων περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη φυτοπροστασία, καθώς και τη
βιολογική καλλιέργεια σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
834/ 2007 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων.
2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για την εφαρµογή ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας ή στηρίζει τη δηµιουργία των συνθηκών αυτών.
Ειδικότερα, µεριµνά ώστε οι επαγγελµατίες χρήστες να έχουν
στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα µέσα για την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισµών και τη λήψη αποφάσεων,
καθώς και πρόσβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωµένη φυτοπροστασία.
3. Η ΣΕΑ υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2013 έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, αναφέροντας ειδικότερα αν
έχουν δηµιουργηθεί οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρµογή
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.
4. Στο εθνικό σχέδιο δράσης περιγράφεται ο τρόπος µε τον
οποίο οι γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας,
όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα Δ’, θα εφαρµοστούν από
όλους τους επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014.
5. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διασφαλίζει τη θέσπιση κατάλληλων κινήτρων για να ενθαρρύνει τους
επαγγελµατίες χρήστες να εφαρµόζουν ειδικές, κατά καλλιέργεια ή τοµέα, κατευθυντήριες γραµµές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας επί εθελοντικής βάσεως. Τις κατευθυντήριες αυτές
γραµµές µπορούν να καταρτίσουν δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένους επαγγελµατίες
χρήστες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων παραπέµπει στις κατευθυντήριες γραµµές που θεωρεί σχετικές και
κατάλληλες για τα εθνικά σχέδια δράσης στη χώρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΕΙΚΤΕΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 29
(άρθρο 15 και Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Δείκτες
1. Η ΣΕΑ εφαρµόζει εναρµονισµένους δείκτες κινδύνου, οι
οποίοι θεσπίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε’. Ωστόσο, η αρµόδια αρχή
µπορεί να εξακολουθεί να χρησιµοποιεί υφιστάµενους εθνικούς
δείκτες ή να υιοθετεί άλλους κατάλληλους δείκτες επιπλέον των
εναρµονισµένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η ΣΕΑ:
α) Υπολογίζει τους εναρµονισµένους δείκτες κινδύνου όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε τη χρησιµοποίηση στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία των
γεωργικών φαρµάκων, καθώς και άλλων σχετικών στοιχείων.
β) Προσδιορίζει τις τάσεις στη χρήση ορισµένων δραστικών
ουσιών.
γ) Προσδιορίζει τα στοιχεία προτεραιότητας, όπως δραστικές

3238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ουσίες, καλλιέργειες, περιοχές ή πρακτικές, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή τις ορθές πρακτικές που µπορούν να χρησιµεύσουν ως παράδειγµα για την επίτευξη των στόχων του
παρόντος νόµου για τη µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων
από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου
και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την
εισαγωγή της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η
εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.
3. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη - µέλη τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων που διενεργεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 και θέτει τα σχετικά
στοιχεία στη διάθεση του κοινού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η ΣΕΑ είναι αρµόδια για την κατάρτιση και παρακολούθηση
της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, την αναθεώρηση
και την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, εκτός όσων αναφέρονται στο
άρθρο 18, λαµβάνονται υπόψη τα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από την
εφαρµογή της διαδικασίας πώλησης των γεωργικών φαρµάκων
όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, και περιλαµβάνουν µέτρα προώθησης της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας και δράσεις σχετικά µε την ενηµέρωση των ανθρώπων, οι οποίοι θα µπορούσαν
να εκτεθούν σε µετακινούµενο ψεκαστικό νέφος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
καθορίζονται τα τέλη για τη χρηµατοδότηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, η διαδικασία πληρωµής τους, καθώς και η αναπροσαρµογή των τελών αυτών.

Άρθρο 30
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Κυρώσεις

Άρθρο 33
Πρόγραµµα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρµάκων

Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 15 έως 29 επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46
του παρόντος νόµου.
Η ΣΕΑ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις σχετικές διατάξεις
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο στις 14
Δεκεµβρίου 2012 και γνωστοποιεί αµέσως κάθε µεταγενέστερη
τροποποίησή τους.

1. Θεσπίζεται πρόγραµµα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρµάκων, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι
επαγγελµατίες χρήστες, διανοµείς και σύµβουλοι, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί ρόλοι και ευθύνες τους. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συµπληρωµατική για την
απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα µε την
περίπτωση.
2. Η ΣΕΑ σε συνεργασία µε τις άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και
των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων καταρτίζει
προγράµµατα εκπαίδευσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
3. Το υλικό κατάρτισης πιστοποιείται κατά τις κείµενες εθνικές
και κοινοτικές διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται το αργότερο έως τις 26 Νοεµβρίου 2013 η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί απόδειξη
επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων.

Άρθρο 31
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)
Τέλη και επιβαρύνσεις
1. Θεσπίζεται ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων για οποιαδήποτε εργασία προκύπτει από την τήρηση
των υποχρεώσεων που επωµίζεται σε εφαρµογή των διατάξεων
που περιλαµβάνονται στα άρθρα του πρώτου τµήµατος του δευτέρου µέρους του παρόντος νόµου µέσω τέλους ή επιβάρυνσης.
2. Η ΣΕΑ εξασφαλίζει ότι το τέλος ή η επιβάρυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεσπίζεται µε διαφάνεια και αντιστοιχεί
στο πραγµατικό κόστος της σχετικής εργασίας.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ
Άρθρο 32
Κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο
Δράσης µε στόχο την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και
την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, συστήνεται Επιτροπή υποβολής πρότασης του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στην Επιτροπή συµµετέχουν στελέχη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των συναρµόδιων Υπουργείων, Οργανισµών και Ιδρυµάτων, επιστήµονες µε
ειδικές γνώσεις, εκπρόσωποι των αγροτών, των διακινητών και
παραγωγών γεωργικών φαρµάκων, των µεταποιητών και διακινητών ειδών διατροφής, της ΟΚΕ, των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών οργανώσεων. Η Επιτροπή συντάσσει πρόταση
Εθνικού Σχεδίου Δράσης το αργότερο σε διάστηµα πέντε µηνών
από την ηµεροµηνία σύστασής της. Η Εθνική Συντονιστική Αρχή
συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής. Η πρόταση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για διάστηµα
ενός µηνός και στη συνέχεια εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.

Άρθρο 34
Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής
γεωργικών φαρµάκων
1. Επιτρέπεται η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία και
αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων στη χώρα µας από κάθε βιοµηχανία ή βιοτεχνία γεωργικών φαρµάκων, εφόσον έχει εγγραφεί στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής
γεωργικών φαρµάκων.
2. Η ΣΕΑ ελέγχει την αίτηση µε τα στοιχεία του φακέλου του
ενδιαφερόµενου για τις δυνατότητες παρασκευής, τυποποίησης,
συσκευασίας και αποθήκευσης συγκεκριµένων µορφών γεωργικών φαρµάκων και εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο εντός
έξι (6) µηνών από την υποβολή της αίτησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την εγγραφή
στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών
φαρµάκων.
4. Η ΣΕΑ τηρεί Μητρώο των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρµάκων και το αναρτά στην ιστοσελίδα
που διαθέτει.
Άρθρο 35
Εµπορία γεωργικών φαρµάκων
1. Επιτρέπεται η εµπορία γεωργικών φαρµάκων µόνο από ειδικά καταστήµατα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές
και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα.
2. Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων
είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
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κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
3. Η εµπορία των γεωργικών φαρµάκων διακρίνεται σε λιανική
και χονδρική. Κατά την αναγγελία έναρξης ασκήσεως εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων και την υποβολή των δικαιολογητικών οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν: το είδος της εµπορίας γεωργικών φαρµάκων που θα ασκήσουν, την επωνυµία και τον
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης (φυσικού ή νοµικού προσώπου), που θα ασκεί την εµπορία, την έδρα της επιχείρησης και επιπλέον τους αποθηκευτικούς χώρους και τον
υπεύθυνο επιστήµονα. Η αρµόδια αρχή δύναται, εντός τριών (3)
µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση
του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι
νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή
τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόµενοι ασκούν
ελεύθερα την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων µετά πάροδο
τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, εφόσον
δεν υφίσταται η προαναφερόµενη απαγόρευση ασκήσεως της
εµπορίας, καθώς και νωρίτερα εφόσον ενηµερωθούν εγγράφως
από την αρµόδια αρχή για την πληρότητα των υποβληθέντων
στοιχείων. Απαγορεύεται η άσκηση εµπορίας γεωργικών φαρµάκων χωρίς αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο ή λήψη της ανωτέρω σχετικής
ενηµέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και σε
περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εµπορίας από την αρµόδια
αρχή.
4. Η ΣΕΑ τηρεί µητρώο εµπόρων γεωργικών φαρµάκων το
οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα που διαθέτει στο διαδίκτυο.
Στους εµπόρους γεωργικών φαρµάκων χορηγείται από τη ΣΕΑ
ειδικός κωδικός.
5. Η χονδρική πώληση των γεωργικών φαρµάκων επιτρέπεται
σε ενδιαφερόµενους που έχουν υποβάλει στην αρµόδια αρχή τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και απευθύνεται προς άλλα καταστήµατα χονδρικής πώλησης ή καταστήµατα λιανικής πώλησης.
6. Η πώληση είτε ουσιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρίθµ.
1107/2009 είτε σκευασµάτων µεταξύ κατόχων άδειας διάθεσης
στην αγορά πρέπει να γνωστοποιείται στην αρµόδια αρχή. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά γεωργικών φαρµάκων σε καταστήµατα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου.
7. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων λιανικής πώλησης έχουν
την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά µε
τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισµό και
την εφαρµογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος
που αποµένει µετά την εφαρµογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.
8. Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εµπορίας
γεωργικών φαρµάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήµονα µε συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστηµα
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.
9. Απαγορεύεται ο υπεύθυνος επιστήµονας να έχει οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική απασχόληση η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία.
10. Η αρµόδια για την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων
αρχή, υποχρεούται να τηρεί και να ενηµερώνει ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο µε τις απαιτήσεις για την εµπορία των γεωργικών φαρµάκων, τους απασχολούµενους µε την εµπορία αυτών, τη διεύθυνση των καταστηµάτων και τους αντίστοιχους υπεύθυνους
επιστήµονες και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδοµένα στην ΣΕΑ το
αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την έλευση του τριµήνου από
τη γνωστοποίηση έκδοσης της άδειας.
11. Με απόφαση των κατά τόπους αρµόδιων υπηρεσιών ορίζονται οι υπάλληλοι που διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σε θέµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.
12. Οι έµποροι γεωργικών φαρµάκων οφείλουν να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, να ενηµερώνουν άµεσα
για κάθε αλλαγή των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αρµόδια
αρχή και να παρέχουν πρόσβαση σε κάθε σηµείο όπου αποθηκεύονται ή διακινούνται γεωργικά φάρµακα.
13. Ως υπεύθυνος επιστήµονας ορίζεται:
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Οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ)
ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989.
Άρθρο 36
Κατάλογος εγκεκριµένων σκευασµάτων γεωργικών
φαρµάκων – Ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης
1. Θεσπίζεται Κατάλογος των εγκεκριµένων γεωργικών φαρµάκων, ο οποίος περιλαµβάνει τα σκευάσµατα των γεωργικών
φαρµάκων, για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και τις
πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.
2. Ο Κατάλογος έχει τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Αρµόδια για τη σύνταξη, ενηµέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Καταλόγου ορίζεται η ΣΕΑ.
4. Τα σκευάσµατα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή έχει ανακληθεί, αναγράφονται στον Κατάλογο µε την ένδειξη «Ανακλήθηκε» και παραποµπή στη σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις
χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας,
ο αρµόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ενηµερώνει τον Κατάλογο άµεσα και το αργότερο
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
5. Ο επαγγελµατίας χρήστης προµηθεύεται τα σκευάσµατα
που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο µόνο από καταστήµατα
λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτόν. Το κατάστηµα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελµατία χρήστη τα ακόλουθα:
α) Το ονοµατεπώνυµο και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) του επαγγελµατία χρήστη.
β) Η τοποθεσία/περιοχή αγροτεµαχίου.
γ) Ο κωδικός αγροτεµαχίου (εφόσον υπάρχει).
δ) Το χορηγούµενο σκεύασµα.
ε) Η ποσότητα του χορηγούµενου σκευάσµατος.
στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασµα.
ζ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασµα.
η) Τον αριθµό τιµολογίου/απόδειξης.
θ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήµατος που εκδίδεται από τη
ΣΕΑ.
6. Η επιλογή των σκευασµάτων γίνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσµα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούµενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό
εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη
συνδυαστικότητα µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρµογής, τα αναµενόµενα υπολείµµατα στο αγροτικό
προϊόν, την υπολειµµατική διάρκεια, την τοξικολογική σήµανση,
τη συµβατότητα µε τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισµών, καθώς και την πιθανή επίδραση
στην επόµενη καλλιέργεια.
7. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση σκευασµάτων µε εκλεκτική δράση.
8. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασµάτων χωρίς τη
συµπλήρωση του ειδικού εντύπου.
9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον επαγγελµατία
χρήστη.
10. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται ηλεκτρονική εφαρµογή στην οποία καταχωρίζονται τα
Ειδικά Έντυπα Πώλησης. Η καταχώριση γίνεται ηλεκτρονικά από
τα καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων. Τα
στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά και εµπίπτουν στις διατάξεις
περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η ΣΕΑ δύναται να τα
αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Μέχρι τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρµογής, τα καταστήµατα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίµων ορίζεται ο φορέας δηµιουργίας, ενηµέρωσης και τήρησης
της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παραγράφου 10, καθώς και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τον τύπο και το περιεχόµενο του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.
12. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγεί
στους υπεύθυνους επιστήµονες των καταστηµάτων εµπορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων άδεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή της παραγράφου 10.
13. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασµάτων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο Κατάλογο ή δεν είναι σύµφωνα
µε τα αναγραφόµενα στην ετικέτα.
Άρθρο 37
Διαδικασίες ενηµέρωσης του κοινού
για τα γεωργικά φάρµακα
1. Οι κατά τόπους αρµόδιες για θέµατα φυτοπροστασίας περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι υπεύθυνες για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη
χρήση των γεωργικών φαρµάκων και ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόµενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την
υγεία του ανθρώπου, τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στους οργανισµούς µη στόχους και το περιβάλλον, καθώς επίσης και για την
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χηµικά
µέσα.
2. Η ενηµέρωση γίνεται µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα,
καθώς και µέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες ανανεώνονται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να ανταποκρίνονται στις
νεότερες επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις. Οι διαδικασίες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
3. Το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και καταγράφει κατά τρόπο συστηµατικό, περιστατικά οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων. Αντίγραφο των καταστάσεων των συµβάντων οξείας δηλητηρίασης ή άλλων επιπτώσεων διαβιβάζονται στη Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων προκειµένου να γίνει αξιολόγηση
αυτών και να ληφθούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα όπως ενηµέρωση
του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών
φαρµάκων, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας.
Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται κατά την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.
Άρθρο 38
Σύστηµα επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων
1. Θεσπίζεται σύστηµα επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης το οποίο οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας.
2. Αρµόδια Αρχή για την εποπτεία του συστήµατος επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων επαγγελµατικής χρήσης είναι η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισµού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι κατά τόπους αρµόδιες
αρχές των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν
Μητρώο Εξοπλισµού Εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, στο
οποίο καταγράφεται κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και
χρήστη ο επαγγελµατικός εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων. Ο νέος εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, ο οποίος διατίθεται για χρήση µετά την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόµος, εγγράφεται µε ευθύνη του
αγοραστή, στο Μητρώο Εξοπλισµού Εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων της Περιφέρειας στην οποία ανήκει.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι διαδικασίες επιθεώρησης του εξοπλισµού
εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων.

Άρθρο 39
Εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων µε αεροψεκασµό
1. Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
23 όσον αφορά τους αεροψεκασµούς ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων µε αεροψεκασµό απαγορεύεται. Κατά παρέκκλιση µπορεί να επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι και
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Για την απόφαση παρέκκλισης απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας.
Άρθρο 40
Θέσπιση ειδικών µέτρων για την προστασία
των υδάτινων πόρων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνονται µέτρα για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιµου
νερού, τα οποία είναι συµβατά µε το άρθρο 25.
Άρθρο 41
Μέτρα µείωσης της χρήσης γεωργικών φαρµάκων
ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 32 συµπεριλαµβάνονται µέτρα για τη µείωση ή απαγόρευση της χρήσης γεωργικών
φαρµάκων ή των πιθανών τους κινδύνων σε ειδικές περιοχές που
είναι συµβατά µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26.
Άρθρο 42
Χειρισµός, εφαρµογή και αποθήκευση
των σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων
1. Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων από τους
επαγγελµατίες χρήστες και συγκεκριµένα:
- Ο χειρισµός, η εφαρµογή και η αποθήκευση
- Η διάθεση του ψεκαστικού διαλύµµατος που αποµένει µετά
την εφαρµογή αυτών
- Ο καθαρισµός του εξοπλισµού και των µέσων προσωπικής
προστασίας µετά τη διενέργεια του ψεκασµού και
- Η διαχείριση των κενών συσκευασίας µετά τη χρήση τους
πρέπει να γίνεται χωρίς κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα
και το περιβάλλον.
2. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 32 ενσωµατώνονται
διαδικασίες ευαισθητοποίησης και τήρησης των υποχρεώσεων
των χρηστών, καθώς επίσης και των δεσµεύσεων των διανοµέων
ειδικά σε ζητήµατα ασφαλούς αποθήκευσης και απόσυρσης.
Άρθρο 43
Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 32 περιλαµβάνει ρυθµίσεις προώθησης της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 28 .
Άρθρο 44
Έλεγχοι στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρµάκων
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταρτίζει και συντονίζει ετήσια ή πολυετή προγράµµατα ελέγχου για την ορθολογική
χρήση των γεωργικών φαρµάκων µε σκοπό τη µείωση των επιπτώσεων της χρήσης των γεωργικών φαρµάκων στον άνθρωπο
και το περιβάλλον, µε εξαίρεση τα προγράµµατα ελέγχου του
εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων τα οποία καταρτίζονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του Υπουργείου
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 45
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέµατα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων
1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, µε σκοπό την εµπορία, γεωργικά φάρµακα, χωρίς την προβλεπόµενη εγγραφή στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών
παρασκευής γεωργικών φαρµάκων που τηρεί η αρµόδια αρχή,
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του
παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ.
3. Σε όποιον χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα χωρίς να τηρεί
τα αναγραφόµενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
4. Σε όποιον ασκεί εµπορία χονδρικής πώλησης ή εµπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων χωρίς την προβλεπόµενη
αναγγελία έναρξης και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων,
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ και τα γεωργικά φάρµακα δεσµεύονται.
5. Αν δεν πληρούνται οι όροι, µε τους οποίους αναγγέλθηκε
η έναρξη ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και µπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων ή η σταθερότητα των
γεωργικών φαρµάκων από την άσκηση της εµπορίας γεωργικών
φαρµάκων, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται και το κατάστηµα σφραγίζεται έως ότου εκπληρωθούν οι
όροι ασκήσεως εµπορίας γεωργικών φαρµάκων µετά από έλεγχο
από την αρµόδια αρχή. Σε όποιον ασκεί την εµπορία και διαθέτει
γεωργικά φάρµακα, τα οποία δεν έχουν άδεια διάθεσης στην
αγορά, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης µπορεί: α) να απαγορευτεί η άσκηση εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τουλάχιστον ένα έτος είτε και β) να
δεσµεύονται τα γεωργικά φάρµακα.
6. Στον υπεύθυνο επιστήµονα του καταστήµατος εµπορίας, ο
οποίος απουσιάζει κατ’ επανάληψη, επιβάλλεται πρόστιµο από
χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και αναστέλλεται
για ένα (1) έτος έως πέντε (5) έτη η δυνατότητα άσκησης εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.
7. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρµακα κατά
παράβαση των οριζόµενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται πρόστιµο
από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
8. Σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρµακα στον επαγγελµατία
χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο προβλεπόµενο ειδικό έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 36, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
9. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει
στοιχεία και πληροφορίες επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια
(1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
10. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων του παρόντος
άρθρου, τα όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του
προηγούµενου επιβληθέντος. Ως υποτροπή ορίζεται η επανάληψη παράβασης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.
11. Για την επιµέτρηση των προστίµων των παραγράφων συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης,
β) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση.
12. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος
άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανω-
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τέρω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει
υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην αρµόδια αρχή.
13. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της
Αρµόδιας Αρχής.
14. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις παραβάσεις των παραγράφων 1 έως 11,
εκτός των παραβάσεων του άρθρου 38 για τις οποίες εισηγείται
η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για
την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 46
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων
1. Σε όποιον παρασκευάζει, τυποποιεί, συσκευάζει ή αποθηκεύει, µε σκοπό την εµπορία, γεωργικά φάρµακα, χωρίς την προβλεπόµενη εγγραφή στο Μητρώο βιοµηχανιών και βιοτεχνιών
παρασκευής γεωργικών φαρµάκων που τηρεί η αρµόδια αρχή,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
2. Σε όποιον ασκεί εµπορία χονδρικής πώλησης ή εµπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων, χωρίς την προβλεπόµενη
αναγγελία έναρξης ή σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Όποιος ασκεί εµπορία γεωργικών φαρµάκων, τα οποία δεν
έχουν άδεια διάθεσης στην αγορά, τιµωρείται και µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4. Σε όποιον διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρµακα, κατά
παράβαση των οριζόµενων στο άρθρο 35, επιβάλλεται φυλάκιση
από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος.
5. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια των ελέγχων
από τα εξουσιοδοτηµένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Παρακολούθηση τιµών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας
στην εµπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θεσπίζονται
τα παρακάτω:
α) Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων γεωργικών φαρµάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιµή πώλησης.
β) Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης αναρτούν σε εµφανές
σηµείο και δηµοσιοποιούν τον τιµοκατάλογο των διατιθέµενων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
γ) Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποβάλλουν κατ’ έτος στη ΣΕΑ τους επίσηµους
τιµοκαταλόγους χονδρικής πώλησης και τις ετήσιες µεταβολές
τιµών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των σκευασµάτων
φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς τα οποία
διαθέτουν το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
δ) Ιδρύεται παρατηρητήριο παρακολούθησης τιµών λιανικής
πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
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µων καθορίζονται οι τρόποι λειτουργίας του και συνεργασίας του
µε αντίστοιχες δοµές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή άλλων Υπουργείων.
Άρθρο 48
Σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν
µακρο-οργανισµούς
1. Ως σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς ορίζονται αυτά που περιέχουν αποκλειστικά οργανισµούς, οι οποίοι είναι ορατοί δια γυµνού οφθαλµού και
χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.
2. Οι Διευθύνσεις Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδιες για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου των
σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς, στον οποίο εγγράφονται τα σκευάσµατα, ο µακρο-οργανισµός, το φάσµα δράσης, καθώς και ο κάτοχος των στοιχείων.
Ο εθνικός κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Η αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο υποβάλλεται στη
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είτε αυτοπροσώπως από
τον αιτούντα που επιθυµεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά,
εφόσον έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε µέσω εκπροσώπου του. Η
εγγραφή στον εθνικό κατάλογο πραγµατοποιείται, εφόσον,
ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον, καθώς και της αποτελεσµατικότητας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι πληροφορίες και µελέτες που καταθέτουν
οι ενδιαφερόµενοι όσον αφορά την εγγραφή στον εθνικό κατάλογο των σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακροοργανισµούς, η αρµόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης, καθώς
και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση µονάδων παρασκευής
σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς.
Άρθρο 49
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέµατα
καταπολεµήσεων εντόµων και τρωκτικών
σε κατοικηµένους χώρους
1. Σε όποιον εφαρµόζει καταπολεµήσεις εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους χωρίς την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος επιβάλλεται πρόστιµο από
τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Σε όποιον εφαρµόζει καταπολεµήσεις εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται
η εφαρµογή καταπολεµήσεων εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους για χρονική περίοδο από τρεις (3) µήνες έως
πέντε (5) έτη, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν:
α) χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρµογή των βιοκτόνων αυτών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου επιστήµονα για την
επίβλεψη του έργου της καταπολέµησης.
3. Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων του παρόντος
άρθρου, τα όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του
προηγούµενου επιβληθέντος.
4. Για την επιµέτρηση των προστίµων συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο,
β) η διάρκεια της παράβασης.
5. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως µε απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις από-

ψεις του. Αµέσως µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας
και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως
τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην αρµόδια αρχή.
6. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της αρµόδιας αρχής. Η άδεια αφαιρείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δηµόσια
έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρµογή της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 50
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα παρακάτω:
α) Οι εθνικές απαιτήσεις σε στοιχεία (άρθρο 4 παρ. 5).
β) Η σύνθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρµάκων (άρθρο 5 παρ. 4) και θέµατα λειτουργίας της (άρθρο 5
παρ. 10).
γ) Τα επιτρεπόµενα µέσα διαφήµισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
δ) Οι φορείς που παρέχουν κατάρτιση στους επαγγελµατίες
χρήστες (άρθρο 19 παρ. 1).
ε) Η σύσταση της επιτροπής υποβολής πρότασης του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης (άρθρο 32 παρ. 1).
στ) Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 33 παρ. 4).
ζ) Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 34 παρ. 3).
η) Ο φορέας δηµιουργίας, ενηµέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρµάκων (άρθρο 36 παρ. 11).
θ) Οι διαδικασίες επιθεώρησης του εξοπλισµού γεωργικών
φαρµάκων (άρθρο 22 παρ. 6 και άρθρο 38).
ι) Ο τρόπος λειτουργίας του παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιµών λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(άρθρο 47 περίπτωση δ’).
κ) Οι πληροφορίες και µελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι για τα σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακροοργανισµούς (άρθρο 48 παρ. 4).
λ) Οι άλλες αρµόδιες αρχές αξιολόγησης χορήγησης άδειας
κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 3 παρ. 4).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού:
α) Καθορίζονται επιπρόσθετες αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του νόµου (άρθρο 3 παρ. 3).
β) Τα αρµόδια όργανα και υπηρεσίες που διενεργούν τους
ελέγχους υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο
12 παρ. 1).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα παρακάτω:
α) Το ύψος και η αναπροσαρµογή των παραβόλων που αφορούν την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(άρθρο 6 παρ. 3).
β) Αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα των διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις σε θέµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (άρθρο 9 παρ. 21), υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (άρθρο 13 παρ. 8), ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρµάκων (άρθρα 45, 16).
γ) Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους (άρθρο 31 παρ. 2).
δ) Αναπροσαρµόζονται τα πρόστιµα των παραβάσεων σε θέµατα καταπολεµήσεως εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένες
περιοχές.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα παρακάτω:
α) Η θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (άρθρο 32 παρ. 1).
β) Τα µέτρα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και του
πόσιµου νερού (άρθρο 40).
5. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως
εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, οι κατά τόπον αρµόδιες για την
έκδοση αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και οι
υπεύθυνοι επιστήµονες, η διαδικασία ελέγχου της εµπορίας,
καθώς και οι αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθµιων
και δευτεροβάθµιων ελέγχων στην εµπορία των γεωργικών φαρµάκων (άρθρο 35 παρ. 10).

Οικονοµικών και Γεωργίας «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
Τοπικός Οίνος ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»
(Β’ 1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 51
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 721/1977
για τα βιοκτόνα προϊόντα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

1) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας φακέλου δραστικής
ουσίας όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος- εισηγητής,
2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η
χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
3) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών
όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
4) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν
η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
5) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαµηλού
κινδύνου όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
6) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η
χώρα µας είναι κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
7) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ουσιών
όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
8) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσιών όταν
η χώρα µας είναι κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
9) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαµηλού
κινδύνου όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-συν-εισηγητής,
10) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
11) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
12) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
13) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης δραστικών ουσιών
χαµηλού κινδύνου όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
14) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης αντιφυτοτοξικών
ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
15) Παράβολο για την ανανέωση έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
16) Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναµίας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας και/ή για τον έλεγχο της ισοδυναµίας
των προστατευοµένων µελετών των στοιχείων ήδη εγκεκριµένων
δραστικών ουσιών και δραστικών ουσιών χαµηλού κινδύνου όταν
η χώρα µας είναι κράτος µέλος-εισηγητής,
17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες,
18) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
µε αµοιβαία αναγνώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες,
19) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται αναφορά µε επιστολή
πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανοµοιότυπο σκεύασµα,
20) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1. Μετά την περίπτωση δ’ του άρθρου 26 του ν. 721/ 1977 (Α’
298) προστίθεται νέα περίπτωση ε’ που έχει ως εξής:
«ε) Τα βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18 σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ. 205/2001
(Α’ 160) όπως ισχύει ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις
έγκρισής τους.»
2. Μετά την περίπτωση κστ’ του άρθρου 14 του ν. 721/1977
(Α’298), προστίθενται νέες περιπτώσεις κζ’και κη’ που έχουν ως
εξής:
«κζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και
εκτελεστικά µέτρα προς εκτέλεση των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα βιοκτόνα προϊόντα.
κη) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης των βιοκτόνων προϊόντων της περίπτωσης ε’ του άρθρου 26 του ν. 721/1977
(Α’ 298).»
3. Το άρθρο 5 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται και στα βιοκτόνα προϊόντα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Άρθρο 52
Καταργούµενες - µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Το ν.δ. 220/1973 (Α’170).
β) Οι διατάξεις του ν. 721/1977 (Α’298) όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 721/1977 (Α’298) και κάθε
αναφορά στο Ανώτατο Συµβούλιο Γεωργικών Φαρµάκων που γίνεται στο νόµο αυτόν και στο π.δ. 205/2001 (Α’160) όσον αφορά
τα βιοκτόνα προϊόντα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν οι κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 53
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η υπ’ αριθ. 392169/
20.10.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Παράβολα αδειοδότησης
Καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:
Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟ ΟΝΤΑ
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21) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες, µετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της
άδειας κυκλοφορίας,
22) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τροποποίηση
υφιστάµενης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών
που περιέχει το σκεύασµα,
23) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσµατος δράσης άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές,
24) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
25) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
26) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
νέες δραστικές ουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια
σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
27) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις,
28) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσµατος δράσης άδειας
διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος σηµασίας,
29) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος
δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους
αξιολογητές,
30) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος
δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από
τους αξιολογητές,
31) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε αµοιβαία αναγνώριση, που
περιέχουν εγκεκριµένες δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου,
32) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριµένες
δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου, για τα οποία γίνεται αναφορά µε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο όµοιο σκεύασµα,
33) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστικές ουσίες χαµηλού
κινδύνου που έχουν εγκριθεί, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
34) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, µετά την παρέλευση
της χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας,
35) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών
χαµηλού κινδύνου που περιέχει το σκεύασµα,
36) Παράβολο για τη διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχει εγκεκριµένες δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου,
37) Παράβολο για τη χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
38) Παράβολο για τη διεύρυνση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν νέες
δραστικές ουσίες, χαµηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες, χαµηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
40) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην
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αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος
δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους
αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου,
41) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσµατος
δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από
τους αξιολογητές και περιέχουν δραστικές ουσίες χαµηλού κινδύνου,
42) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εµπορίου
γεωργικού φαρµάκου,
43) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά
προσθέτων,
44) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων
σε θέµατα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
45) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρωµένων
αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων,
46) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην
αγορά σε σκευάσµατα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση,
47) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραµατικών Μονάδων
διεξαγωγής πειραµάτων αγρού,
48) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πειραµατικών Μονάδων διεξαγωγής πειραµάτων αγρού,
49) Παράβολο κατ’ έτος για τη διεξαγωγή πειραµάτων αγρού
από τις Πειραµατικές Μονάδες,
50) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραµατισµού,
51) Παράβολο για την εγγραφή µακροβιακών σκευασµάτων
στον εθνικό κατάλογο,
52) Παράβολο για την παραγωγή µακροβιακών σκευασµάτων.
Β. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1) Οι αιτούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΚ)
396/2005, για τον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων καταβάλλουν παράβολο εξέτασης της αίτησής τους στις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση στοιχείων απαραίτητων για την
προετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο
άρθρο 8 του πιο πάνω Κανονισµού (ΕΚ) µε σκοπό τον καθορισµό
ανώτατων ορίων υπολειµµάτων τα οποία δεν περιέχονται σε αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά γεωργικού
φαρµάκου στη χώρα µας ή σε αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στη νότια ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
το σκοπό αυτόν καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλων:
α) Παράβολο για τον έλεγχο πληρότητας αίτησης,
β) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (µεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειµµάτων) µε σκοπό τον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων για δραστική ουσία που δεν έχει
καταχωριστεί στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 115/1997 (Α’104) το
οποίο ενσωµατώνει την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ,
γ) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (µεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειµµάτων) µε σκοπό τον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων για δραστική ουσία που έχει
καταχωριστεί στο Παράρτηµα Ι του
π.δ. 115/1997 το οποίο
ενσωµατώνει την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εµπορίας χονδρικής
ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρµάκων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Περιεχόµενο κατάρτισης
α) Η νοµοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρµακα και τη χρήση
τους.
β) Κίνδυνοι από την ύπαρξη των παράνοµων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις µεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.
γ) Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται µε τα γεωργικά
φάρµακα και τους τρόπους εντοπισµού και ελέγχου αυτών, ειδι-
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κότερα δε:
αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόµενοι, άτοµα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί
σε εφαρµογή και άτοµα που χειρίζονται ή τρώγουν είδη που
έχουν υποβληθεί σε εφαρµογή) και τους τρόπους µε τους οποίους παράγοντες όπως το κάπνισµα επιτείνουν τους κινδύνους
αυτούς·
ββ) τα συµπτώµατα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα και
την παροχή πρώτων βοηθειών·
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιµα έντοµα, την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα
και για το περιβάλλον γενικότερα.
δ) Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής γεωργίας, µέθοδοι βιολογικού
ελέγχου επιβλαβών οργανισµών, πληροφορίες για τις γενικές
αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τοµέα κατευθυντήριες γραµµές για την ολοκληρωµένη φυτοπροστασία.
ε) Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελµατίες χρήστες στην επιλογή, για δεδοµένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγµένου γεωργικού φαρµάκου µε τις µικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το
περιβάλλον µεταξύ όλων των εγκεκριµένων προϊόντων για την
καταπολέµηση δεδοµένου προβλήµατος επιβλαβών οργανισµών.
στ) Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο,
τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισµό και την ανάµειξη γεωργικών φαρµάκων και για τη διάθεση
των κενών συσκευασιών, άλλων µολυσµένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρµάκου (συµπεριλαµβανοµένου του ψεκαστικού διαλύµατος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή
αραιωµένα· συνιστώµενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (µέσα ατοµικής προστασίας).
ζ) Προσεγγίσεις µε βάση τον κίνδυνο, που λαµβάνουν υπόψη
τις τοπικές υδρολογικές παραµέτρους για την απόκτηση ύδατος,
όπως το κλίµα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
η) Διαδικασίες προετοιµασίας του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων για χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της βαθµονόµησής του, και για λειτουργία µε ελάχιστους κινδύνους για
το χρήστη, άλλα άτοµα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν
στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαµβανοµένων των υδάτινων πόρων.
θ) Χρήση και συντήρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασµού (π.χ. ψεκαστήρες
χαµηλού όγκου και ακροφύσια χαµηλής αεροµεταφοράς),
καθώς και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιµοποιούµενων
ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασµού.
Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση φορητού εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά µέτρα διαχείρισης κινδύνων.
ι) Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του
ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, µόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινοµένων που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρµάκων.
κ) Ειδική µέριµνα σε περιοχές που προστατεύονται µε βάση
το ν. 3199/2003 (Α’ 280) µε τον οποίο ενσωµατώνεται η Οδηγία
2000/60/ΕΚ.
λ) Τεχνικά µέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.
µ) Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρµάκων,
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Μέτρα διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας
και της προστασίας του περιβάλλοντος
κατά την εφαρµογή των γεωργικών φαρµάκων
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α) Η επιθεώρηση του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων καλύπτει όλες τις παραµέτρους που έχουν σηµασία για
να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της
υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η πλήρης αποτελεσµατικότητα της εργασίας εφαρµογής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τις πρέπουσες επιδόσεις των συστηµάτων και λειτουργιών
του εξοπλισµού προκειµένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των
στόχων που ακολουθούν.
β) Ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων πρέπει να
λειτουργεί αξιόπιστα και να χρησιµοποιείται ορθά σε σχέση µε
τον προοριζόµενο σκοπό του εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας και διασποράς των γεωργικών φαρµάκων. Ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση
ώστε να πληρώνεται και να εκκενώνεται ακίνδυνα, εύκολα και εντελώς και να αποτρέπεται η διαρροή των γεωργικών φαρµάκων.
Πρέπει επίσης να επιτρέπει εύκολο και ολοκληρωτικό καθαρισµό,
να εξασφαλίζει ασφαλείς διαδικασίες, καθώς επίσης να ελέγχεται και διακόπτεται άµεσα η λειτουργία του από τη θέση του χειριστή. Οι προσαρµογές, εφόσον απαιτούνται, πρέπει να είναι
απλές, ακριβείς και να δύνανται να επαναληφθούν.
γ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα εξής:
αα) Μέρη του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης. Ο προφυλακτήρας του κινητήριου άξονα λήψης ισχύος και ο προφυλακτήρας της σύνδεσης εισόδου ισχύος πρέπει να είναι τοποθετηµένοι και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η δε λειτουργία
των προστατευτικών µηχανισµών και των τυχόν κινούµενων ή περιστρεφόµενων στοιχείων του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης δεν πρέπει να επηρεάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία του χειριστή.
ββ) Αντλία. Η δυναµικότητα της αντλίας πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του εξοπλισµού, η δε αντλία πρέπει
να λειτουργεί σωστά, ώστε να εξασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη παροχή εφαρµογής. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές από
την αντλία.
γγ) Ανάδευση. Οι αναδευτήρες πρέπει να εξασφαλίζουν την
πρέπουσα ανατάραξη, ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη συγκέντρωση σε ολόκληρο τον όγκο του υγρού ψεκαστικού διαλύµατος που περιέχεται στο βυτίο.
δδ) Βυτίο ψεκασµού. Τα βυτία ψεκασµού, καθώς και ο δείκτης
περιεχοµένου του βυτίου, τα συστήµατα πλήρωσης, τα στραγγιστήρια και τα φίλτρα, τα συστήµατα εκκένωσης και έκπλυσης και
τα συστήµατα ανάµειξης πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο η τυχαία διαφυγή, η ανοµοιογενής κατανοµή της συγκέντρωσης, η έκθεση του χειριστή και η
ποσότητα περιεχοµένου που παραµένει εντός του βυτίου.
εε) Συστήµατα µετρήσεων, ελέγχου και ρυθµίσεων. Όλα τα
συστήµατα µέτρησης, εκκίνησης και διακοπής και ρύθµισης της
πίεσης ή/και της ταχύτητας ροής πρέπει να έχουν την κατάλληλη
ρύθµιση και να λειτουργούν σωστά και χωρίς διαρροές. Ο έλεγχος της πίεσης και ο χειρισµός των συστηµάτων ρύθµισης της
πίεσης πρέπει να είναι εφικτά µε ευχέρεια κατά την εφαρµογή.
Τα συστήµατα ρύθµισης της πίεσης πρέπει να διατηρούν σταθερή ενεργό πίεση σε σταθερό αριθµό περιστροφών της αντλίας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρµογής.
στστ) Σωληνώσεις και εύκαµπτοι σωλήνες. Οι σωληνώσεις και
οι εύκαµπτοι σωλήνες πρέπει να βρίσκονται στην πρέπουσα κατάσταση για να αποτρέπεται η διατάραξη της ροής του υγρού ή
η τυχαία διαφυγή σε περίπτωση αστοχίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές όταν οι σωληνώσεις και οι εύκαµπτοι σωλήνες λειτουργούν υπό τη µέγιστη πίεση που µπορεί να επιτευχθεί στο
σύστηµα.
ζζ) Φίλτρα. Για να αποφεύγονται η ανατάραξη και η ανοµοιογένεια της ροής ψεκασµού, τα φίλτρα πρέπει να βρίσκονται σε
καλή κατάσταση, το δε µέγεθος των βροχίδων του πλέγµατός
τους πρέπει να αντιστοιχεί στο µέγεθος των ακροφυσίων που
φέρει ο ψεκαστήρας. Εφόσον υπάρχει, το σύστηµα ένδειξης της
απόφραξης φίλτρου πρέπει να λειτουργεί σωστά. viii) Βραχίονας
ψεκασµού (προκειµένου για εξοπλισµό που ψεκάζει γεωργικά
φάρµακα µε τη βοήθεια οριζόντιου βραχίονα που βρίσκεται σε
µικρή απόσταση από την καλλιέργεια ή το υλικό που πρέπει να
ψεκαστεί). Ο βραχίονας ψεκασµού πρέπει να βρίσκεται σε καλή
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κατάσταση και να έχει σταθερότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Τα συστήµατα στερέωσης και ρύθµισης, καθώς και οι µηχανισµοί
απόσβεσης των ακούσιων κινήσεων και αντιστάθµισης των κλίσεων του εδάφους πρέπει να λειτουργούν σωστά.
ηη) Ακροφύσια. Τα ακροφύσια πρέπει να λειτουργούν σωστά,
ώστε να ελέγχεται η στάλαξη όταν διακόπτεται ο ψεκασµός. Για
να εξασφαλίζεται οµοιογενής ψεκασµός, η παροχή από κάθε επί
µέρους ακροφύσιο δεν πρέπει να αποκλίνει σηµαντικά από τα
δεδοµένα των πινάκων παροχής του κατασκευαστή.
θθ) Κατανοµή. Η εγκάρσια και η κατακόρυφη (στις περιπτώσεις εφαρµογής σε κατακόρυφες καλλιέργειες) κατανοµή του
ψεκαστικού διαλύµατος στην έκταση-στόχο πρέπει να είναι οµοιογενής αναλόγως περιπτώσεως.
ιι) Ανεµιστήρας (προκειµένου για εξοπλισµό που κατανέµει γεωργικά φάρµακα µε τη βοήθεια ρεύµατος αέρα). Ο ανεµιστήρας
πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζει σταθερό και αξιόπιστο ρεύµα αέρα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας
α) Η πρόληψη ή/και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών
πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται, µεταξύ άλλων επιλογών, ιδίως µε:
αα) αµειψισπορά,
ββ) χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιµασία σποροκλινής µε σκοπό το σπάσιµο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέµησή τους, ηµεροµηνίες και
πυκνότητες σποράς, συγκαλλιέργεια µε εδαφοκάλυψη, άροση
συντήρησης, κλάδεµα και άµεση σπορά),
γγ) χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών
και τυποποιηµένου/πιστοποιηµένου υλικού σποράς και φύτευσης,
δδ) χρήση ισορροπηµένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης
και άρδευσης/αποστράγγισης,
εε) παρεµπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισµών µε
µέτρα υγιεινής (π.χ. µε τακτικό καθαρισµό των µηχανηµάτων και
του εξοπλισµού),
στστ) προστασία και ενίσχυση σηµαντικών επωφελών οργανισµών, µε κατάλληλα µέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδοµών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.
β) Οι επιβλαβείς οργανισµοί πρέπει να παρακολουθούνται µε
κατάλληλες µεθόδους και εργαλεία, εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαµβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις, καθώς και συστήµατα επιστηµονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι
εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συµβουλών από συµβούλους µε
επαγγελµατική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν και πότε πρέπει να
εφαρµόσει µέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστηµονικά
ορθές τιµές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη
λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισµούς, πριν από
τις εφαρµογές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων επέµβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή,
τις συγκεκριµένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες µέθοδοι χωρίς
χηµικά µέσα πρέπει να προτιµούνται από τις µεθόδους µε χηµικά
µέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών
οργανισµών.
ε) Τα γεωργικά φάρµακα που εφαρµόζονται πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριµένο στόχο και να έχουν
τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους
οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
στ) Ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των
γεωργικών φαρµάκων και άλλων µορφών παρέµβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. µε χαµηλές δόσεις, µειωµένη συχνότητα
εφαρµογής ή µερική εφαρµογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για
τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσµούς επιβλαβών οργα-
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νισµών.
ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα µέτρο
φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν το επίπεδο επιβλαβών
οργανισµών απαιτεί επανειληµµένη εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρµόζονται οι διαθέσιµες
στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας προκειµένου να
διατηρηθεί η αποτελεσµατικότητα των προϊόντων. Σε αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρµάκων µε διάφορους τρόπους δράσης.
η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρµάκων και
την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισµών, ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρµοζόµενων µέτρων φυτοπροστασίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Εναρµονισµένοι δείκτες κινδύνου»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
λόγο επ’ αυτού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επ’ αυτού δεν υπάρχει
συζήτηση. Είµαστε στη φάση της ψηφίσεως στο σύνολο του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµεθα τώρα στο προς συζήτηση σχέδιο νόµου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση
κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί σε
µία συνεδρίαση.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, το λόγο
έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, πήρα
το λόγο και ζητώ τη συγκατάθεση της Βουλής για µία διαδικασία
που θα ήθελα να τηρηθεί σε σχέση µε µια τροπολογία.
Στις 30 Δεκεµβρίου κατέθεσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία µια
τροπολογία για την υφ’ όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας για το γνωστό σε όλους µας πρόβληµα του υπερπληθυσµού. Η τροπολογία είχε κατατεθεί για να συζητηθεί χθες
στο νοµοσχέδιο για το ρατσισµό και την ξενοφοβία που είχε γραφεί στην ηµερήσια διάταξη της Βουλής. Η Κυβέρνηση παρακάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής να αλλάξει τη σειρά των
νοµοθετικών της πρωτοβουλιών. Εκτίµησε ότι το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα είχε προτεραιότητα. Αύριο πρέπει να συζητηθεί το νοµοσχέδιο για τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, για τα γνωστά θέµατα και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους, αν όλοι συµφωνούν, να συζητήσουµε
σήµερα και την τροπολογία, γιατί η κατάσταση στις φυλακές
είναι αφόρητη.
Τώρα επί της ουσίας της τροπολογίας, υπάρχουν παρατηρήσεις. Έχω ακούσει τους συναδέλφους. Να τις ανακοινώσω, αλλά
τουλάχιστον να υπάρξει συµφωνία να συζητηθεί σήµερα αυτή η
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας µιλήσει πρώτα ο κ.
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Πλεύρης, αν έχετε την καλοσύνη, και θα τοποθετηθούµε εµείς
αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Στην ουσία της τροπολογίας εµείς
διαφωνούµε και θα εκθέσουµε τις θέσεις µας, όταν γίνει συζήτηση. Οφείλω να επισηµάνω ότι εγκαίρως ο Υπουργός ενηµέρωσε εµάς τους εισηγητές µέσα στο Σαββατοκύριακο ότι
πρόκειται να γίνει αυτή η αλλαγή στο κυβερνητικό έργο και ότι
θα έρθει πρώτα ένα άλλο νοµοσχέδιο στο οποίο θα φέρει την
τροπολογία.
Κατά την άποψή µας, υπάρχει ακόµα πρόβληµα Κανονισµού.
Δεν το θέτουµε εµείς ως κόµµα, αλλά αν τεθεί, δηλαδή αν υπάρξουν κι άλλοι που διαφωνούν ως προς τη συζήτηση της τροπολογίας, θα διαφωνήσουµε κι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι ο κύριος
Υπουργός Δικαιοσύνης µε ευπρέπεια ενηµέρωσε τους εισηγητές
επί του θέµατος αυτού που έθεσε τώρα. Όµως, οφείλω να πω
ότι κύριε Υπουργέ, υπάρχει ρητό θέµα από το άρθρο 74 του Συντάγµατος και όσο κι αν η προσωπική σας ευγένεια και η συµπεριφορά σας θα µας έκαναν να τείνουµε ευήκοον ους, στην
πραγµατικότητα το θέµα είναι τόσο σοβαρό που δεν µας το επιτρέπει.
Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, άποψή µας είναι ότι αυτή η
τροπολογία δεν µπορεί να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ως εκ τούτου, κύριε
Υπουργέ, δεν µπορεί να συζητηθεί. Δεν υπάρχει συµφωνία των
κοµµάτων και ιδιαιτέρως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αλλά
και οποιοδήποτε κόµµα αν δεν συναινέσει …
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω όµως να καταθέσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι χθες το βράδυ συναντήθηκα µε τον κ. Τζαβάρα ο οποίος είναι από ό,τι µου είπαν ο αρµόδιος για τα θέµατα αυτά στο Υπουργείο µαζί µε τον κ. Πλεύρη
και η Νέα Δηµοκρατία είχε συµφωνήσει κατ’ αρχήν. Εγώ λυπάµαι
για την υπαναχώρηση και γιατί πολλοί δεν σκέπτονται ότι κάποιοι
άνθρωποι αυτήν τη στιγµή στις φυλακές ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λυπάµαι ειλικρινά. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, είµαι υποχρεωµένος να
ανακαλέσω τα περί ευπρέπειάς σας, τα οποία είπα στην πρωτοµιλία µου. Πράγµατι, η συνάντηση εγένετο και πράγµατι, ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κώστας Τζαβάρας, Τοµεάρχης της Νέας
Δηµοκρατίας και αρµόδιος για τα θέµατα του Υπουργείου σας,
σας είπε ότι αν το θέµα δεν τεθεί στην Αίθουσα, η Νέα Δηµοκρατία πρώτη δεν θα το θέσει.
Είµαι βέβαιος ότι ακούγοντας τον αγαπητό συνάδελφο, κ. Θανάση Πλεύρη αντελήφθητε ότι το θέµα ετέθη. Ετέθη θέµα παράβασης Κανονισµού και θέµα παράβασης Συντάγµατος. Εκτός
αυτού δε, θα µου επιτρέψετε να πω ότι είθισται –και είστε παλιός
Κοινοβουλευτικός- αυτά τα οποία συζητούνται κατ’ ιδίαν να µη
µεταφέρονται στην Αίθουσα. Και επειδή είστε και δικηγόρος,
γνωρίζετε ότι ακριβώς το ίδιο πράγµα ισχύει και στη δικηγορία.
Η προσπάθειά µας να σας διευκολύνουµε να φέρετε ένα κείµενο
ευπρεπές και όχι το κείµενο αυτό που φέρατε ως τροπολογία,
σας οδηγεί σε πράγµατα που θα µου επιτρέψετε να σας πω ευθέως ότι δεν σας τιµούν. Και κακώς επικαλείστε το όνοµα του
απόντος συναδέλφου κ. Τζαβάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν µπορώ να πα-
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ρακολουθήσω εσάς, ιδιαίτερα εσάς, κύριε Δένδια, που στο παρελθόν έχετε βάλει την υπογραφή σας κάτω από τις ίδιες ακριβώς διατάξεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ψεύδεστε ασυστόλως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Δένδια.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν σας παρακολουθώ
για τον εξής απλό λόγο. Αντίστοιχες ρυθµίσεις είχε φέρει ο αείµνηστος Θανάσης Κανελλόπουλος, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος,
ο Αλέξανδρος Μαγκάκης, η κ. Μπενάκη, ο κ. Σταθόπουλος, ο κ.
Πετσάλνικος, ο κ. Παπαληγούρας, ο κ. Χατζηγάκης, ο κ. Δένδιας,
ο κ. Καστανίδης. Σε όλα συµφωνήσατε τότε εκτός από αυτά που
φέρνει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Είναι φανερό και αυτονόητο ότι θέλετε να βάλετε εµπόδια. Δεν
σας παρακολουθώ στις εκφράσεις σας, γιατί η δική µου κοινοβουλευτική πορεία και ιστορία δεν χρησιµοποιούν ούτε επίθετα
ούτε κοσµητικά. Απλώς και µόνο προσπάθησα να δω πώς µπορώ
µε τη µεγαλύτερη δυνατή συνεννόηση να απαντήσουµε σε ένα
υπαρκτό πρόβληµα κρατώντας ο καθένας τις επιµέρους επιφυλάξεις του και βλέποντας τη συνεχή άρνησή σας. Ας είναι. Οι πολίτες θα κρίνουν.
Από την άλλη µεριά, θέλω να σας πω το εξής: Λειτούργησα τελείως θεσµικά. Μου είπαν ότι πρέπει να έρθει ο κ. Τζαβάρας,
γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ήταν µια επιθυµία του Πρωθυπουργού
να βρούµε την καλύτερη δυνατή λύση προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί υποτίθεται πως σε αυτήν εδώ τη χώρα υπάρχει συγκυβέρνηση. Εσείς προφανώς θέλετε να την τορπιλίσετε.
Δικαίωµά σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δένδια, νοµίζω ότι
ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέµατος. Δεν υπάρχει πλέον
κάτι να συζητήσουµε.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν ολοκληρώθηκε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώθηκε ως προς
τον κ. Δένδια.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν γνωρίζω ως προς τον κ. Δένδια, αν ολοκληρώθηκε, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι δεν ολοκληρώθηκε, κύριε Πρόεδρε. Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Δένδια,
έχετε το λόγο, για πολύ σύντοµο χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ λυπούµαι
πάντοτε όταν χρησιµοποιώ βαριές εκφράσεις. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι το «ψεύδεστε» είναι ρήµα, δεν είναι
επίθετο και δεν είναι επίρρηµα.
Ως προς την ουσία τώρα, διότι ο κύριος Υπουργός στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει πράγµατα που από τη δική µας
κρίση είναι αδικαιολόγητα, προσπαθεί να εµφανίσει ότι αυτή η
ρύθµιση είναι όµοια ρύθµιση προηγουµένων ρυθµίσεων πολλών
άλλων Υπουργών.
Στην πραγµατικότητα αυτή η ρύθµιση είναι µία ρύθµιση πρωτοφανής, διότι περνάει από το φυσικό φραγµό των πέντε ετών,
στα δέκα χρόνια. Αυτό αποτελεί διπλασιασµό της ευχέρειας της
εξόδου από τις φυλακές και εισάγει στον κύκλο αυτόν, των δυναµένων να κάνουν χρήση της διατάξεως, βαρύτατα αδικήµατα,
αδικήµατα που έχουν να κάνουν µε την εµπορία ναρκωτικών και
µε την παιδική πορνογραφία και άλλα πολλά.
Και, επίσης, εµείς ουδέν πρόβληµα προσπαθήσαµε να φέρουµε στην Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ.
Σας ενηµέρωσα προκαταβολικώς -εγώ προσωπικά στην επιτροπή µε χαµηλότατους τόνους και σας παρακάλεσα, εάν θυµάµαι καλά το ρήµα ήταν «σας εκλιπάρησα»- να µη φέρετε τη
διάταξη στην Ολοµέλεια. Με αγνοήσατε και φέρατε τη διάταξη
στην Ολοµέλεια. Και µάλιστα µετά πάλι στην Ολοµέλεια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δένδια, αναπτύσσετε επί µακρόν τώρα το θέµα, για το οποίο θέσατε θέµα συνταγµατικότητας. Τι έννοια έχουν τώρα όλα τα υπόλοιπα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα το λύσουµε σε µισό λεπτό.
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Και πάλι στην Ολοµέλεια σας το είπα. Προσπαθήσατε να υπερβείτε το θέµα του Συντάγµατος εκ πλαγίων, προσπαθώντας µέσω
συνεννοήσεων, στις οποίες και πάλι εµείς σας βοηθήσαµε, ελπίζοντας ότι θα φέρετε ένα κείµενο που θα µπορούσαµε να στηρίξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δένδια, παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Διότι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ και
το κατανοούµε και συµπαθούµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε. Ούτε αυτό το πράξατε, αλλά επιλέξατε να προσπαθήσετε
να εκθέσετε και απόντα συνάδελφο. Δεν το κάνετε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Δένδια.
Θα έρθει, λοιπόν, σε άλλο νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθείτε
επί της ουσίας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
επειδή πολλά λέγονται σε σχέση µε το περιεχόµενο: Το περιεχόµενο της τροπολογίας και του νόµου, που θα γίνει στη συνέχεια,
το αποφασίζει η Βουλή. Και επειδή έχω αποδείξει ότι είµαι ένας
άνθρωπος του διαλόγου, αυτά τα οποία καταγράφει σήµερα ότι
δεν περιλαµβάνονται στην τροπολογία και ποια είναι η τελική
ρύθµιση, τα συζήτησα χθες. Και ήµουν σήµερα εδώ, για να τα
συζητήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα έχουµε το χρόνο,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επικαλεστήκατε το
Σύνταγµα σωστά, όµως δεν επικαλεστήκατε ότι αν υπήρχε οµοφωνία όλων, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θέλησα να µπω
στα συνταγµατικά ζητήµατα, τα άφησα σε εσάς, γιατί είναι το άλλοθί σας. Μην το χρησιµοποιείτε, λοιπόν, αυτό.
Εάν όλοι συµφωνούσαµε, εντάξει. Εγώ ζήτησα τη συµφωνία
όλων, δεν προχώρησα µε καµµία πλειοψηφία, αυτό είναι ξεκάθαρο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Δένδια, σας παρακαλώ!
Το λόγο έχει η κ. Βέρα Νικολαΐδου, ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, δεν σας άκουσα τη στιγµή της εισήγησής σας. Όµως, θα επαναλάβω αυτά που σας είπα πριν
τρία-τέσσερα λεπτά κατ’ ιδίαν, όταν µε διαβεβαιώσατε ότι θέλετε
να καταθέσετε δύο τροπολογίες, µε τις οποίες συµφωνούν όλα
τα κόµµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ο κύριος Υπουργός ζητά συνενοχή, όχι
συµφωνία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας ενηµέρωσα ότι πιστεύω ότι η διαδικασία δεν είναι σωστή, ότι θα ενηµέρωναν τον εισηγητή του χθεσινού νοµοσχεδίου, µήπως είχε
υπ’ όψιν του τι είχε µεσολαβήσει.
Εµείς εµµένουµε ότι δεν πρέπει σήµερα να τεθεί το θέµα στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν µπαίνω επί της ουσίας. Αν επιµένετε εσείς να το βάλετε, θα ψηφίσουµε αποχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Πλεύρη,
έχετε το λόγο.
Παρακαλώ λίγο σύντοµα, για να µπούµε στο νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Συντοµότατα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Χθες, ενηµερώθηκα και εγώ µε τον κ. Τζαβάρα από τον κύριο
Υπουργό και επειδή πήρε µία έκταση η συζήτηση, να ξεκαθαρίσουµε ότι προφανέστατα οι ρυθµίσεις οι οποίες έρχονται εδώ
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πέρα -και µιλάει ουσιαστικά για αποφυλάκιση ακόµη και κακουργηµάτων- είναι µακριά από τις ιδεολογικές θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, να µην συζητούµε
επί της ουσίας, εκτός αν θέλετε να το συζητήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν πάω στην ουσία, θα πάω στον
τύπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν θέλετε να συζητήσουµε την τροπολογία...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µε αφήσετε σας
παρακαλώ να µιλήσω για δέκα δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Επισηµαίνω ότι προφανέστατα όταν
διαφωνούµε και ιδεολογικά σε κάτι, προσπαθούµε να εξαντλήσουµε όλα τα µέσα προκειµένου να µην ψηφιστεί. Από λόγους
κοµψότητας είπαµε στον κύριο Υπουργό, ότι αν συµφωνήσουν
άλλα κόµµατα, δεν θα είχαµε πρόβληµα, αλλά επισηµαίνουµε ότι
και ο Κανονισµός έχει πρόβληµα και συνεννόηση τελικά δεν έχει
γίνει, δεσµεύσεις δεν υπήρξαν και εποµένως και εµείς δεν επιθυµούµε τη συζήτηση της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
αυτή θα συζητηθεί κανονικά µε το νοµοσχέδιο περί ρατσισµού.
Συµφωνείτε, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συµφωνώ στο εξής,
ότι θα συζητηθεί την επόµενη εβδοµάδα στο πρώτο νοµοσχέδιο
που θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα συνεννοηθείτε γι’
αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν γνωρίζω ποιο νοµοσχέδιο θα συζητηθεί την επόµενη βδοµάδα. Η τροπολογία θα
περάσει, γιατί υπάρχει µεγάλη ανάγκη. Κάποια στιγµή οι εκτός
των τειχών ας σκεφτόµαστε και τους εντός των τειχών. Αυτό λέω
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πολύ καλά. Συµφωνούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπύρος
Χαλβατζής ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδική αγορήτρια την κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Επίσης, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ, κ. Ηλίας Πολατίδης, ενηµερώνει ότι
κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος και ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που αφορά την ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της οδηγίας 35/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε τίτλο: «Ρύπανση από πλοία
και θέσπιση κυρώσεων για περίπτωση παραβάσεων». Αυτή η
οδηγία τροποποιήθηκε µε την αντίστοιχη οδηγία 123/2009 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παραπάνω οδηγίες αποσκοπούν στη θέσπιση αποτελεσµατικών, αναλογικών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή
υποβάθµιση του θαλασσίου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία του.
Το νοµοσχέδιο αυτό ακολουθεί τον πρόσφατο νόµο που ψη-
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φίσαµε στην Ολοµέλεια της Βουλής για την προσαρµογή στις
διατάξεις της οδηγίας 18/2009 για τον καθορισµό θεµελιακών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση θαλασσίων ατυχηµάτων.
Με το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται νοµοθετικά
η αντιµετώπιση των θαλασσίων ατυχηµάτων µε τον καθορισµό
κυρώσεων για τους υπαίτιους.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σε κάθε νοµοθετική ρύθµιση το ζητούµενο είναι η ουσιαστική και αποτελεσµατική εφαρµογή του. Διότι, όποιος ρυπαίνει, ασφαλώς και πρέπει
να πληρώνει. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», µπορεί να έχει και µια δεύτερη ανάγνωση µε το εξής ερώτηµα: Όποιος έχει χρήµατα, µπορεί να ρυπαίνει; Άρα, λοιπόν, σ’
αυτήν την περίπτωση νοµίζω ότι το ζητούµενο είναι πολιτικές
πρόληψης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Εδώ ο ρόλος του Λιµενικού Σώµατος Εθνικής Ακτοφυλακής
και της Εθελοντικής Ακτοφυλακής είναι πολύ σηµαντικός. Επίσης, µεγάλη σηµασία έχουν οι εξαντλητικοί έλεγχοι των πλοίων
και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για προειδοποιήσεις κινδύνων
και τον έγκαιρο εντοπισµό των συµβάντων. Τέλος, στη διαχείριση
των θαλασσίων ατυχηµάτων η οργάνωση και η ετοιµότητα στην
αντιµετώπισή τους είναι το ζητούµενο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο οι πράξεις θαλάσσιας ρύπανσης χαρακτηρίζονται για την ελληνική έννοµη τάξη ως γνήσια διεθνή
εγκλήµατα, δηλαδή εγκλήµατα που προσβάλουν οικουµενικές
αξίες της ανθρωπότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι καθόλου –µα, καθόλου- υπερβολικό! Ας σκεφτούµε µόνο το ενδεχόµενο να συµβεί ένα θαλάσσιο ατύχηµα νότια της Κρήτης, προκαλώντας
εκτεταµένη ρύπανση. Αυτοί οι ρύποι, µέσω της ταχύτητας των
θαλασσίων ρευµάτων, µπορούν να προκαλέσουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα σε όλο το Αιγαίο, στις ακτές της Τουρκίας,
της βόρειας Αφρικής και να φθάσει αυτή η ρύπανση στην Ισπανία, έτσι ώστε η Μεσόγειος Θάλασσα να µετατραπεί σε µία νεκρά
θάλασσα. Οι επιπτώσεις, δηλαδή, απ’ αυτά τα ατυχήµατα είναι
σοβαρές, πολλές φορές µόνιµες και µη αντιστρέψιµες.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λοιπόν, που κατ’ αρχάς έχουµε
είναι η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας και ως εκ τούτου της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Η ρύπανση των ακτών
τόσο σε νησιά, όσο και σε ηπειρωτικά µέρη, επιφέρει σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη, τον τουρισµό
και, βεβαίως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για την ανθρώπινη
υγεία.
Άρα, οι επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης δεν είναι ούτε
σηµειακές ούτε τοπικές. Είναι υπερτοπικές, πανευρωπαϊκές και
µπορεί να γίνουν και παγκόσµιες. Βεβαίως, µπορεί και να έχουν
τόση σοβαρότητα, όπως είπα και προηγουµένως, ώστε να είναι
µόνιµες και µη αντιστρέψιµες.
Με βάση, λοιπόν, αυτό το σκεπτικό, οι κυρώσεις πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές και σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, διότι αν γίνει ένα ατύχηµα, η περιβαλλοντική καταστροφή δύσκολα αποκαθίσταται. Αφ’ ετέρου, το κόστος
των µέσων επέµβασης για την αποκατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος και οι αποζηµιώσεις των θιγοµένων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα και στην αλιεία, είναι τεράστιο
και πρέπει να το επωµιστούν ασφαλώς οι υπαίτιοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δοµείται
βασικά σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος περιλαµβάνεται η ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των δύο οδηγιών που προαναφέραµε στην αρχή, οι ορισµοί και το πεδίο εφαρµογής. Το έγκληµα
της θαλάσσιας ρύπανσης υφίσταται αντικειµενικά, όταν γίνεται
απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο και εξαιτίας αυτής της
απόρριψης προκαλείται σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας του
θαλασσίου περιβάλλοντος. Ειδικά η θάλασσα της Μεσογείου χαρακτηρίζεται ως ειδική περιοχή, στην οποία απαγορεύεται κάθε
απόρριψη πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο ή µη. Εξαιρούνται τα πολεµικά πλοία ή
άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκµετάλλευσης.
Στο άρθρο 3 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου, το οποίο καλύπτει απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών στα εσωτερικά ύδατα, στα χωρικά ύδατα κράτους-µέλους, στα Στενά
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Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, στην ΑΟΖ –ή αντίστοιχη ζώνη κρατώνµελών- και στην ανοιχτή θάλασσα.
Στο άρθρο 4 προσδιορίζονται οι εξαιρέσεις, για τις οποίες δεν
αποτελεί παράβαση η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις οριζόµενες από το παρόν νοµοσχέδιο περιοχές, εφόσον τηρούνται οι
παρακάτω όροι. Ειδικότερα, δεν αποτελούν παραβάσεις οι περιπτώσεις απόρριψης ρυπογόνων ουσιών, εφόσον γίνονται για την
ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής ή µε την
άδεια αρµόδιας αρχής για την καταπολέµηση συγκεκριµένου περιστατικού ρύπανσης ή ειδικά ως προς τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωµα του πλοίου για απορρίψεις που προκαλούνται από βλάβες του πλοίου ή του εξοπλισµού του και οι
οποίες αποκαθίστανται στη συνέχεια.
Στο δεύτερο µέρος που είναι και ο πυρήνας του νοµοσχεδίου,
τα µέτρα συµµόρφωσης, τα οποία περιλαµβάνονται στα άρθρα
5-8, αφορούν θέµατα εθνικής εφαρµογής των παραπάνω οδηγιών και διατάξεις που αναφέρονται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, στη θέσπιση ποινικών αδικηµάτων και
διοικητικών κυρώσεων και σε ζητήµατα ευθύνης των νοµικών
προσώπων.
Συγκεκριµένα, τα ελληνικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο
5, έχουν δικαιοδοσία για εγκλήµατα του νόµου αυτού που τελέστηκαν στα εσωτερικά ύδατα κράτους, στα χωρικά ύδατα κράτους-µέλους, στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή
ναυσιπλοΐα, την ΑΟΖ και την ανοιχτή θάλασσα.
Στο άρθρο 6 ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις µε τις οποίες τιµωρούνται τα ανωτέρω εγκλήµατα ρύπανσης.
Σε ό,τι αφορά τα ποινικά αδικήµατα, εάν η απόρριψη των ρυπογόνων ουσιών από πλοίο -από οποιοδήποτε πρόσωπο κι αν
προέρχεται, είτε τον πλοίαρχο είτε τον πλοιοκτήτη ή µέλος του
πληρώµατος ή ακόµα και τον πλοηγό- γίνεται µε πρόθεση και
λόγω της σοβαρότητας και της υποβάθµισης του θαλασσίου περιβάλλοντος δηµιουργείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή, η
πράξη αυτή απειλείται µε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και χρηµατική ποινή από 3.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Δηλαδή, αυτό το
έγκληµα ανάγεται σε κακούργηµα ως διακεκριµένη περίπτωση
θαλάσσιας ρύπανσης από πλοίο, όπως επίσης προβλέπεται φυλάκιση ενός έτους και χρηµατική ποινή από 1.500 ευρώ έως
5.000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, διαβαθµίζονται και οι λοιπές ποινές οι οποίες οφείλονται σε αµέλεια και
σε κατ’ επανάληψη απορρίψεις.
Στο άρθρο 7 προσδιορίζονται τα πρόσωπα, µέλη διοικητικών
οργάνων που είναι υπεύθυνα για την αποφυγή της θαλάσσιας
ρύπανσης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα ευθύνονται µε το οικείο νοµικό πρόσωπο για την καταβολή των επιβαλλόµενων χρηµατικών
ποινών. Αθροιστικά µε τις ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις στους υπαίτιους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος νοµοσχεδίου, αρµόδιες
για την εφαρµογή των διοικητικών κυρώσεων ορίζονται οι λιµενικές αρχές της χώρας. Οι υπαίτιοι υποβάθµισης του θαλασσίου
περιβάλλοντος τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι 60.000 ευρώ, ενώ
εάν πρόκειται για σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση ή περιβαλλοντική υποβάθµιση, το πρόστιµο ξεκινάει από 60.000 ευρώ και
καταλήγει στο 1.200.000 ευρώ µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Επίσης,
µε πρόστιµο µέχρι 500.000 ευρώ τιµωρούνται τα νοµικά πρόσωπα, όταν το έγκληµα διαπράττεται προς όφελός του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιτυχία και η αποτελεσµατικότητα του κάθε νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε στην Ολοµέλεια
πρέπει να είναι το ζητούµενο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ανέφερα για τις πολιτικές πρόληψης, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση. Απαιτείται, επίσης, ταχύτητα και
ευελιξία στην πιστοποίηση αυτών των παραβάσεων µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και εργαστήρια, όπως επίσης και
αποτελεσµατικοί µηχανισµοί είσπραξης των προστίµων, διότι στη
χώρα µας επιβάλλονται πρόστιµα που τις περισσότερες φορές
δεν εισπράττονται. Αυτό δεν είναι αποτρεπτική πολιτική. Τέλος,
αυτό που απαιτείται είναι η επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης για περιβαλλοντικές παραβάσεις, οι οποίες προκαλούν
σοβαρά περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήµατα και υποβαθ-
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µίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται πέντε και δέκα χρόνια να εξελιχθούν αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια και εµείς να περιµένουµε περιβαλλοντική προστασία. Αυτά τα πράγµατα δεν
γίνονται.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τις άλλες διατάξεις, όπου προσδιορίζεται η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για εγκλήµατα σχετικά µε τη θαλάσσια ρύπανση που
προκαλείται σε εσωτερικά ύδατα τρίτης χώρας, περιλαµβανοµένων και των λιµένων, εκτός εάν πρόκειται για πλοία µε ξένη σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες όπου τα
πλοία αυτά καταπλέουν.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την ψήφιση
αυτού του νοµοσχεδίου ως ουσιαστικό µέτρο προστασίας των
θαλασσών µας και της χώρας µας από την περιβαλλοντική καταστροφή που προέρχεται από τη ναυσιπλοΐα, διότι ειδικά στη
χώρα µας, µια κατ’ εξοχήν νησιωτική χώρα µε γεωγραφική θέση
τέτοια όπου τα θαλάσσια ύδατα αποτελούν χώρο διαύλου διεθνών θαλάσσιων µεταφορών και αυτό σε συνδυασµό µε την
έναρξη εξόρυξης υποθαλασσίων κοιτασµάτων πετρελαίου στο
χώρο της Μεσογείου, η εν λόγω ενσωµάτωση καθίσταται εντελώς απαραίτητη και περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο.
Παρακαλείται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης να πάρει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Το περιεχόµενο αυτού του σχεδίου
νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητούµε σήµερα,
όπως προελέχθη και από το συνάδελφο, τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, είναι η ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας και της
τροποποίησης αυτής που αφορά τη ρύπανση από τα πλοία και
τη θέσπιση αποτρεπτικών, αποτελεσµατικών και αναλογικών ποινών, ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, όταν προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του θαλασσίου
περιβάλλοντος, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική
του προστασία, µία οδηγία που κατά την άποψή µας καθυστέρησε να έρθει στη Βουλή εξαιτίας πολλών αστοχιών αυτής της
Κυβέρνησης στο θέµα της ύπαρξης αυτοτελούς Υπουργείου για
τη ναυτιλία µας.
Είµαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση και σίγουρα είναι
τεράστια ανάγκη να υπάρξει ένα σύγχρονο και ενιαίο νοµοθετικό
και ρυθµιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ρύπανσης του θαλασσίου
περιβάλλοντος από τα πλοία, αλλά και όχι µόνο από αυτά.
Το θέµα, λοιπόν, της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος
αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα και πρέπει να µας απασχολεί όλους, ακόµη δε περισσότερο όταν σκεφτούµε πως η πατρίδα µας είναι ένας χώρος µε σηµαντικότατο εµπορικό στόλο
σε ολόκληρη την υφήλιο. Είµαστε κατ’ εξοχήν ένας ναυτικός
λαός, ζούµε από τη θάλασσα και έχουµε χιλιάδες χιλιόµετρα
ακτογραµµών. Αλλά και το φυσικό µας περιβάλλον είναι όχι το
συγκριτικό, θα έλεγα, αλλά το ασύγκριτο πλεονέκτηµα που διαθέτει αυτός ο τόπος για µια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Θεωρώ,
όµως, ότι οι προσπάθειές µας πρέπει να επικεντρωθούν στην
πρόληψη και όχι στην καταστολή.
Συνεπώς σηµαντικός είναι ο ρόλος του Λιµενικού Σώµατος της
Ελληνικής Ακτοφυλακής στην πάταξη αυτών των φαινοµένων,
στον έλεγχο των υδάτων και γενικότερα στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενός Λιµενικού Σώµατος που το τελευταίο χρονικό διάστηµα, κατά την άποψή µας, έχει υποστεί
σηµαντικές αρνητικές παρεµβάσεις τόσον όσον αφορά την αυτοτέλειά του, όσο και τη γενικότερη θέση του στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου κυβερνητικού σχήµατος σε σχέση µε το προηγούµενο αυτό του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενός Υπουργείου που η
Νέα Δηµοκρατία έχει δεσµευτεί ότι θα επαναφέρει στην αυτοτέλειά του.
Όλοι µας νοµίζουµε ότι ο βασικός υπεύθυνος της θαλάσσιας
ρύπανσης είναι ο ναυτικός στόλος. Όπως όµως φαίνεται από τα
στατιστικά στοιχεία, θα έλεγα ότι πρωταθλητές για τη θαλάσσια
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ρύπανση, τουλάχιστον για το 2010, αποδεικνύονται οι εγκαταστάσεις στεριάς. Σύµφωνα άλλωστε και µε στοιχεία που έδωσε
το ίδιο το Λιµενικό Σώµα, διά της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, οι Λιµενικές Αρχές κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν συνολικά ενενήντα τρία περιστατικά θαλάσσιας
ρύπανσης, εκ των οποίων τα εξήντα πέντε αφορούσαν εγκαταστάσεις στεριάς και µόνο τριάντα τρία ήταν από πλοία.
Η µόλυνση του περιβάλλοντος από τα πλοία µπορεί να οφείλεται σε ηθεληµένη απόρριψη διαφόρων λυµάτων, όπως τα σεντινόνερα, τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, η υπερχείλιση καυσίµων,
λυµάτων και απορριµµάτων, αλλά την ίδια στιγµή τα αίτια της ρύπανσης από εγκαταστάσεις στεριάς οφείλονται στα διυλιστήρια
πετρελαίου, στις εταιρείες αποθήκευσης διακίνησης και εµπορίας πετρελαίου, ναυπηγεία, επισκευαστικές βάσεις πλοίων, χερσαίες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων, διαλυτήρια πλοίων,
λιµενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λπ. Σαράντα περιστατικά αφορούσαν
ρύπανση από λύµατα, είκοσι τρία από απόβλητα, είκοσι εννέα
από πετρελαιοειδή και ένα από απορρίµµατα.
Σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά τη θαλάσσια ρύπανση από
πλοία, να µην εκφεύγει της προσοχής µας και το πρόβληµα των
στερεών αποβλήτων, αλλά και των αιτίων για ζητήµατα θαλάσσιας ρύπανσης από εγκαταστάσεις στεριάς.
Επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιµα σε εκατόν δέκα υποθέσεις από
τα κεντρικά λιµεναρχεία της χώρας, σαράντα τρεις από τα λιµεναρχεία και είκοσι από τα υπολιµεναρχεία. Εξάλλου, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν και σε κτηριακές εγκαταστάσεις
βάσει του π.δ. 55/98, που αφορά τη θαλάσσια ρύπανση, ήταν σε
εκατόν δέκα εννέα περιστατικά, ενώ είχαµε σαράντα τρεις υποθέσεις παραβάσεων της Διεθνούς Συνθήκης MARPOL 7378 που
αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, σε πλοία για τον εξοπλισµό τους
όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης.
Τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα επιβληθέντα πρόστιµα σε
πλοία και εγκαταστάσεις στεριάς για το 2010 ανέρχονται στο
ποσό των 645.555 ευρώ, πολύ χαµηλότερο από το 2009.
Όσον αφορά τα πρόστιµα πρέπει να επισηµάνουµε ότι κατά
καιρούς έχουν επιβληθεί τέτοια µεγάλα πρόστιµα. Ενδεικτικά
αναφέρω την υπόθεση του πλοίου “SEA DIAMOND”, στου οποίου
την περίπτωση επεβλήθη πρόστιµο ενός και πλέον εκατοµµυρίου
ευρώ, το οποίο όµως ακόµη δεν έχει εισπραχθεί.
Καλό είναι, λοιπόν, να επιβάλουµε πρόστιµα και ποινές, αλλά
το σηµαντικότερο είναι να εισπράττονται. Και δεν απευθύνοµαι
στον παρόντα Υπουργό. Είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα της γενικότερης, αν θέλετε, εισπρακτικής περί τούτων πολιτικής.
Ερχόµενος στον πυρήνα του νοµοσχεδίου θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα ορίζεται σε τρία µέρη.
Το πρώτο µέρος αποτελείται από τα άρθρα 1 έως 4 που αφορούν στην ενσωµάτωση της οδηγίας και της τροποποιητικής
αυτής οδηγίας στην εθνική µας νοµοθεσία. Σ’ αυτό περιλαµβάνεται το αντικείµενο, οι ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής και οι εξαιρέσεις.
Το άρθρο 1 περιγράφει το αντικείµενο, δηλαδή τη συµµόρφωση του εθνικού δικαίου µε βάση τις ανωτέρω οδηγίες για την
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος µε τη θέσπιση αποτρεπτικών αναλογικών και αποτελεσµατικών κυρώσεων µέσω του
Ποινικού Δικαίου όταν προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Στο άρθρο 2 περιέχονται ορισµοί, δηλαδή προσδιορίζονται οι
ρυπογόνες ουσίες, η έννοια της απόρριψης, του πλοίου και του
νοµικού προσώπου.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου δηλαδή ότι ο νόµος εφαρµόζεται σε απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών: στα εσωτερικά ύδατα κράτους-µέλους, στα χωρικά ύδατα
κράτους-µέλους, στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη Διεθνή
Ναυσιπλοΐα, στην ΑΟΖ και στην ανοικτή θάλασσα.
Εδώ θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα σχολιασµό ή µία, αν θέλετε, νοερή σκέψη για τον καθορισµό της ΑΟΖ στην πατρίδα µας.
Είναι µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία -έστω και αν φαίνεται το νοµοσχέδιο µιας χαµηλής αιχµής- να συζητηθεί και το ζήτηµα της
προσέγγισης της χώρας µας όσον αφορά την ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών για τον καθορισµό αυτής της υπόθεσης που
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λέγεται «αποκλειστική οικονοµική ζώνη» και έχει εισέλθει τον τελευταίο καιρό µε έντονους ρυθµούς στην εσωτερική έννοµη τάξη
και στην εσωτερική πολιτική τάξη.
Στο άρθρο 4 διατυπώνονται, ως εξαιρέσεις, οι περιπτώσεις
απόρριψης ρυπογόνων που κατά το άρθρο 5 της οδηγίας δεν
πρέπει να αποτελούν παραβάσεις εφόσον καλύπτονται συγκεκριµένοι όροι των κανονισµών της MARPOL. Πρόκειται δηλαδή
για ελεγχόµενες απορρίψεις που γίνονται για την ασφάλεια του
πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής ή µε την άδεια της αρµόδιας αρχής για την καταπολέµηση συγκεκριµένου περιστατικού
ρύπανσης ή ειδικά ως προς τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το
πλήρωµα του πλοίου, για απορρίψεις που προκαλούνται από
βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισµού του και για τις οποίες λαµβάνονται µετά τη βλάβη, όλες οι εύλογες προφυλάξεις.
Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τα άρθρα 5 έως 8 που περιέχουν τα εθνικά µέτρα εφαρµογής των ανωτέρω οδηγιών και
περιλαµβάνει διατάξεις που αναφέρονται στη δικαιοδοσία των
ελληνικών δικαστηρίων, στη θέσπιση ποινικών αδικηµάτων και διοικητικών κυρώσεων και σε ζητήµατα ευθύνης των νοµικών προσώπων.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, δηλαδή για τα εγκλήµατα που τελούνται στα εσωτερικά
ύδατα κράτους-µέλους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι λιµένες, εκτός εάν πρόκειται για πλοία µε ξένη σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες, στους οποίους τα πλοία
αυτά έχουν καταπλεύσει, στα στενά που χρησιµοποιούνται για
τη διεθνή ναυσιπλοΐα, στα χωρικά ύδατα κράτους-µέλους, στην
ΑΟΖ και στην ανοικτή θάλασσα.
Επίσης, ορίζεται ότι τα δικαστήρια του Πειραιά έχουν τοπική
αρµοδιότητα σε περίπτωση που δεν θεµελιώνεται άλλη αρµοδιότητα άλλου δικαστηρίου. Στο άρθρο αυτό θα αρκεστώ στην ξεκάθαρη από πλευράς του κυρίου Υπουργού τοποθέτηση στην
επιτροπή ότι η παρούσα οδηγία αφορά τα κράτη-µέλη, αλλά
εφαρµόζεται για κάθε πλοίο µε ξένη σηµαία.
Το άρθρο 6 θα έλεγα ότι είναι ο κορµός του όλου νοµοσχεδίου. Περιγράφονται οι ποινικές προβλέψεις του νόµου, όταν
προκαλείται η υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσίου ύδατος. Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Υπουργό ότι η ποινική αντιµετώπιση, αλλά και η αντιµετώπιση διά των κυρώσεων πραγµατικά
θέτουν έναν αποτελεσµατικό αποτρεπτικό στόχο, ώστε να εφαρµόζεται η αρχή της αναλογικότητας, έτσι ώστε να υπάρχει µέτρο
και να υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στην άδικη συµπεριφορά όπως περιγράφεται- και στην επιβαλλόµενη ποινική κύρωση.
Με το άρθρο 6, λοιπόν, ανάγονται σε ποινικά αδικήµατα οι
πράξεις ρύπανσης που οφείλονται σε δόλο ή αµέλεια του δράστη, εκτός αν πρόκειται για ελαφρά ασυνείδητη αµέλεια, δηλαδή, ανάγονται σε ποινικά αδικήµατα οι πράξεις θαλάσσιας
ρύπανσης που τελούνται µε δόλο από βαριά ενσυνείδητη αµέλεια ή ελαφριά και βαριά ασυνείδητη αµέλεια.
Μικρότερες ποινές προβλέπονται για µικρής σηµασίας απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών όχι µεµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό
µεταξύ τους που επιφέρουν υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσίου νερού. Επίσης, όταν ο δράστης των παραβάσεων συντελέσει ουσιωδώς, µε έγκαιρη αναγγελία του στην αρχή, στην
ουσιώδη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης, προβλέπεται η µειωµένη ποινή ή και η απαλλαγή. Ίσως θα έπρεπε
εδώ να καθοριστεί κάπως καλύτερα ο όρος της υποβάθµισης του
θαλασσίου ύδατος.
Στο άρθρο 7 επεκτείνεται η ευθύνη και σε βάρος νοµικών προσώπων. Καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα, όταν τίθεται ζήτηµα ευθύνης νοµικού προσώπου για
θαλάσσια ρύπανση, όπως είναι οι προσωπικές εταιρείες, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί.
Στο άρθρο 8 περιγράφονται οι διοικητικές κυρώσεις του νόµου
που επιβάλλονται σε βάρος νοµικών και φυσικών προσώπων από
τις αρµόδιες αρχές που ορίζονται από τις λιµενικές αρχές της
χώρας. Επίσης, προβλέπεται και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των Ελλήνων ναυτικών, όταν διαπιστώνεται η
υπαιτιότητά τους. Είναι γεγονός ότι µπορεί µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία ίσως και να επιρρίπτεται δυσανάλογα µεγάλη ευθύνη
στις πλάτες των ναυτικών µας, πράγµα που µπορεί να δρα και
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αποτρεπτικά για νέους που επιθυµούν να εργαστούν σε ένα
σκληρό, αλλά και προσοδοφόρο επάγγελµα.
Το τρίτο µέρος αποτελείται από τα άρθρα 9 έως 11, που περιέχουν την εθνική ρύθµιση για τη δικαιοδοσία, το παράρτηµα
του νοµοσχεδίου και την τελική διάταξη.
Στο άρθρο 9 χαρακτηρίζεται η ρύπανση ως γνήσιο διεθνές έγκληµα, οπότε επεκτείνεται η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στα εσωτερικά ύδατα και στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας,
στα οποία περιλαµβάνονται οι λιµένες, εκτός αν πρόκειται για
πλοία µε ξένη σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί
λιµένες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κριτική σχετικά µε τα
πρόστιµα που θεωρούνται χαµηλά από τη µια πλευρά, αλλά εγώ
προσωπικώς και νοµίζω και άλλοι συνάδελφοι σε αυτή την Αίθουσα, δεν τα θεωρούµε χαµηλά. Νοµίζω ότι εναρµονίζοµαι µε
τη γενικότερη στάση πολλών. Όµως, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 8, τα πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµοστούν µε προεδρικό διάταγµα, όταν χρειάζεται.
Επίσης, οφείλουµε να λάβουµε υπ’ όψιν και τις ενστάσεις που
διατυπώνονται τόσο από την εφοπλιστική κοινότητα όσο και από
τις ναυτιλιακές οργανώσεις, που θεωρούν ότι η εν λόγω αδυναµία ποινικοποιεί την ατυχηµατική ρύπανση. Για το σκοπό αυτό, η
εφοπλιστική κοινότητα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Όπως επισηµαίνεται από το Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής
Ναυτιλιακής Συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε
απόφαση στις 3 Ιουνίου του 2008 και σύµφωνα µε αυτή, οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να ερµηνευτούν από τις δικαστικές
αρχές των χωρών-µελών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη MARPOL.
Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι και η εφοπλιστική κοινότητα να ακούγεται -όπως πιστεύω ότι ακούγεται- σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Όµως, θεωρώ ότι αυτός ο οποίος πλήττεται και
δυσφηµίζεται από τέτοια περιστατικά ατυχηµατικών ρυπάνσεων
και γενικότερων ρυπάνσεων του θαλασσίου ύδατος είναι η ίδια
η εφοπλιστική κοινότητα, το όνοµα που αυτή έχει, οι υπηρεσίες
τις οποίες έχει και πιστεύω ότι και αυτή πρέπει να είναι συµµέτοχη στην όλη προσπάθεια που κάνουµε σήµερα µε την ενσωµάτωση της οδηγίας αυτής.
Κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω αρκετές ενστάσεις οι οποίες
συζητήθηκαν κατά την τελευταία ανάγνωση του νοµοσχεδίου
στην επιτροπή, ενστάσεις για το ποιος θα εφαρµόσει αυτή την
ενσωµάτωση, αυτή την οδηγία, η οποία πλέον αποτελεί µετά την
ψήφισή της -την οποία και εµείς ψηφίζουµε- νόµο του κράτους.
Είναι βέβαιο ότι οι λιµενικές αρχές της χώρας, το Λιµενικό Σώµα,
στου οποίου την πλάτη έχει επαφεθεί η φύλαξη των χιλιάδων χιλιοµέτρων της ελληνικής ακτογραµµής, δεν είναι σε θέση, λόγω
της ελλιπούς στελέχωσή της και των ελλιπών τεχνικών µέσων
που διαθέτει, να αστυνοµεύσει και να περιφρουρήσει επαρκώς
όλα αυτά για τα οποία εµείς σήµερα σ’ αυτή την Αίθουσα νοµοθετούµε.
Για να σας θέσω ένα παράδειγµα, προέρχοµαι από ένα νοµό
ο οποίος έχει τετρακόσια χιλιόµετρα ακτογραµµής. Τα τρία λιµεναρχεία τα οποία έχει ο Νοµός Λακωνίας, το Λιµεναρχείο Γυθείου και οι λιµενικοί σταθµοί της Μονεµβασιάς και της
Νεαπόλεως Βoιών έχουν να ελέγξουν περιοχή από το Μυρτώο
πέλαγος, το Λακωνικό και το Μεσσηνιακό κόλπο. Αντιλαµβάνεστε
λοιπόν «στις πλάτες» ποιων ανθρώπων µ’ αυτά τα ελλιπή µέσα
επαφίεται η αστυνόµευση και η γενικότερη φρούρηση και επίβλεψη για διάφορα γεγονότα όπως αυτά των ατυχηµατικών ρυπάνσεων. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι περιοχές
πρέπει να επανδρωθούν, να στελεχωθούν.
Θα µου πείτε: «Σε τέτοιους δυσχείµερους οικονοµικά καιρούς
µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;». Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει
να το έχουµε υπ’ όψιν µας σε περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθµίσεις προκειµένου να µην «ανεµίζουµε» –δεν απευθύνοµαι σε σας προσωπικά, είναι επιβεβληµένο να ενσωµατωθεί
η συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία- νοµοσχέδια πάνω στα προβλήµατα. Πρέπει να υπάρξει και εφαρµογή.
Όταν το Λιµεναρχείο της Νεάπολης Βοιών µε πολλά σοβαρά
ατυχήµατα όσον αφορά τη ρύπανση του κόλπου των Βατίκων
αλλά και το Λιµεναρχείο Γυθείου έχουν ελλιπή µέσα, σκάφη τα
οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και λίγο
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προσωπικό, πώς θα µπορέσουν και να αποτυπώσουν τη παράβαση και να επιβάλουν τις επιβαλλόµενες ποινές όταν συµβεί ένα
περιστατικό ατυχηµατικής ρύπανσης;
Αυτά είναι ζητήµατα τα οποία, σε συνδυασµό µε τις πρωτοβουλίες που παίρνουµε και ψηφίζουµε σ’ αυτή την Αίθουσα, πρέπει να τα δούµε. Πιστεύω ότι απηχώ την άποψη πολλών εκ των
συναδέλφων του πλειοψηφούντος κόµµατος διότι τα ζητήµατα
των ατυχών ανακατατάξεων στο πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και
των ανακατατάξεων όπως αυτές έλαβαν χώρα στο Λιµενικό
Σώµα δεν έχουν επιτύχει και η εφαρµογή τους έχει δηµιουργήσει
αλγεινές εντυπώσεις και σ’ αυτούς τους οποίους καλούνται να
επιτηρήσουν και σ’ όλο τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Δαβάκη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος
κατήλθε καταχειροκροτούµενος. Μεγάλο ενθουσιασµό βλέπω.
Καλείται στο Βήµα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Βαρβάρα Νικολαϊδου, Βουλευτής Β’ Πειραιά και Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε, µε
βάση αυτά που λέει στην αιτιολογική έκθεση, είναι αφετηρία της
προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµόρφωση της
χώρας µας προς την οδηγία 35 του 2005 και του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Ρύπανση από πλοία και θέσπιση
κυρώσεων για την περίπτωση παραβάσεων» η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την οδηγία 123 του 2009 του ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Τι αποδείχθηκε µετά την ψήφιση της πρώτης οδηγίας του
2005; Φάνηκε ότι ο συµβιβασµός των πολιτικών δυνάµεων του
ευρωµονόδροµου, συντηρητικών, σοσιαλδηµοκρατών, φιλελεύθερων, οικολόγων και «πράσινων», µεταξύ αυτών και η τότε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ο συµβιβασµός µε τις κυβερνήσεις του συµβουλίου και την επιτροπή για τη συγκεκριµένη
οδηγία σχετικά µε τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων για τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία, έδειξε ξεκάθαρα ποια συµφέροντα εξυπηρετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόµµατα που
τη στηρίζουν.
Η πρώτη περιβόητη οδηγία του 2005 διαφηµίστηκε από διάφορες δυνάµεις, ιδιαίτερα από τους «πράσινους», ότι δήθεν θα
τιµωρούσε µε ποινικές κυρώσεις τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις
για τη θαλάσσια ρύπανση και θα προστάτευε το περιβάλλον,
αλλά παρά τη µεγάλη διαφήµιση, κατέληξε ακριβώς στο αντίθετο. Προστάτευσε το εφοπλιστικό κεφάλαιο από την επιβολή
κυρώσεων σε βάρος του. Ακόµη και αυτή η ανεπαρκής πρόταση
της επιτροπής δεν είχε καµµία εφαρµογή και έµεινε στην κυριολεξία κενή περιεχοµένου ύστερα από τη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να µην τιµωρούνται οι µικρότερης σηµασίας
απορρίψεις ουσιών στη θάλασσα.
Τώρα ποιος θα καθορίζει ποιες είναι αυτές οι µικρότερης σηµασίας απορρίψεις και µε τι κριτήρια θα κρίνει κάθε φορά το µέγεθός τους, το γνωρίζουν πολύ καλά οι λαοί, ιδιαίτερα ο λαός
µας και οι κάτοικοι της Σαντορίνης. Αναφέρθηκε προηγούµενα
και το παράδειγµα του «SEA DIAMOND» για τις διαµαρτυρίες
των κατοίκων της περιοχής που ακόµα διαµαρτύρονται γιατί δεν
έχει ανασυρθεί από το βυθό. Είπε προηγούµενα ο συνάδελφος
ότι δεν εισπράχθηκε το πρόστιµο. Υπάρχουν κάποιες ευθύνες για
το πρόστιµο, αλλά αυτό είναι το πρόβληµα, ή η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε και γενικότερα το πρόβληµα που έχει
δηµιουργήσει στους κατοίκους και που ακόµα δεν έχει λυθεί;
Φυσικά τα ίδια ισχυριζόταν και το ΠΑΣΟΚ για αντίστοιχες καταστάσεις όπως το «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κ.ά.: ότι δήθεν τα ναυάγια
δεν προκαλούν καµµία ρύπανση.
Αυτό το παραθυράκι της µειωµένης σηµασίας απορρίψεων ουσιών της θάλασσας άφησε ανοιχτό το θέµα για πλοιοκτήτες,
εφοπλιστές, διαχειριστές, πράκτορες, ασφαλιστές, ναυλωτές,
ιδιοκτήτες φορτίων και πλοίων, που είναι οι υπαίτιοι των ναυτικών
εγκληµάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών, να παραµένουν
ακόµα και σήµερα ατιµώρητοι. Σε αντίθεση βέβαια µε αυτό, µε
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µεγάλη αυστηρότητα, οι ναυτεργάτες είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται ως εξιλαστήρια θύµατα και όµηροι πολλές φορές για
να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των εργαζοµένων και να ανακόψουν τους αγώνες του εργατικού µαζικού κινήµατος για την προστασία του περιβάλλοντος.
Με τη µορφή που προτείνετε και φέρνετε για ψήφιση στη
Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο περιορίζεται στο ζήτηµα των κυρώσεων ποινικών και διοικητικών εξαιτίας περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από έκκληση από πλοία πετρελαιοειδών, καθώς
και χηµικών ουσιών, που µεταφέρονται κυρίως χύµα.
Εµείς έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις.
Πρώτον αυτή η καθ’ εαυτή η απόρριψη των ρυπογόνων ουσιών
στη θάλασσα δε θεωρείται αξιόποινη πράξη µε βάση τα σχετικά
άρθρα παρά µόνο αν αποδειχθεί ότι εξ αυτής προκλήθηκε υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος. Φυσικά το βάρος
της απόδειξης είναι γνωστό ότι πέφτει στις καταγγέλλουσες δηµόσιες αρχές οι οποίες δε φηµίζονται και τόσο πολύ για την ευαισθησία τους απέναντι στην αντιπεριβαλλοντική δράση των
εφοπλιστών. Και στα δικαστήρια παροµοίως.
Εκτός απ’ αυτό σύµφωνα µε τη λογική αυτή δεν συνιστούν
αξιόποινη πράξη η βέβαιη πλην µελλοντική ρύπανση του θαλάσσιου ύδατος που θα επισυµβεί λόγω βύθισης πλοίου συνεπεία
µεταχρονισµένης διαρροής των ως άνω ρυπογόνων ουσιών. Βέβαια µπορεί να περάσει και τόσος χρόνος που να έχει παραγραφεί στο µεταξύ το αδίκηµα.
Επίσης, δε συνιστά αξιόποινη πράξη η ευρείας έκτασης καταστροφή του βενθικού συστήµατος συνεπεία καταπολέµησης πετρελαιοκηλίδων µε τη χρήση ουσιών, οι οποίες αντιδρώντας µε
το πετρέλαιο δηµιουργούν συσσωµατώµατα που καθιζάνουν στο
βυθό.
Ακόµα και αν διαπιστωθεί τελική ρύπανση των νερών ο ένοχος
θα δικαστεί αρκετά ευνοϊκά. Θα πέσει στα «µαλακά κοινώς». Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 6 η προκληθείσα υποβάθµιση
υπολογίζεται µόνο σε σχέση µε το θαλάσσιο νερό και όχι µε το
βυθό.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2, που έχει
σχέση µε ζητήµατα εξαιρέσεων, όπως διευκρινίζεται και πάλι
στην αιτιολογική έκθεση, δεν αποτελούν αξιόποινη συµπεριφορά
οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών εφόσον προκαλούνται από
βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισµού του, λαµβάνονται µετά τη
βλάβη όλες οι εύλογες προφυλάξεις και δεν οφείλονται σε δόλο
ή ενσυνείδητη αµέλεια. Τώρα ποιος ελεγκτικός µηχανισµός θα
πιστοποιήσει το θέµα αυτό κάθε φορά που γίνεται ζηµιά, αυτό
είναι άλλο ζήτηµα, για το οποίο µπορείτε να µας απαντήσετε.
Ακόµα, δεν υπόκεινται πρακτικά σε δίωξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6, οι πλέον συνήθεις ρυπαντές των
ακτών, για παράδειγµα του Αργοσαρωνικού και όχι µόνο.
Στην πρώτη ανάγνωση αναφέρθηκε και το παράδειγµα της Λακωνίας από το συνάδελφο, κ. Αποστολάκο. Είναι το γνωστό πρόβληµα της ρίψης πετρελαιοειδών απόνερων και οι γνωστές
πίσσες κατά µήκος πολλών ακτών. Ακόµη κι αν κάποιοι συλληφθούν να αδειάζουν στη θάλασσα πετρελαιοειδή απόνερα, από
τη στιγµή που είναι χαρακτηρισµένες, τις περισσότερες φορές,
ως «µικρής σηµασίας απορρίψεις», δεν πρόκειται να τιµωρηθούν.
Κι άντε να αποδείξει το Λιµενικό, στην περίπτωση που θέλει να
κάνει κάτι, ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενες παραβατικές
πράξεις στα εκατοντάδες χιλιόµετρα παραλίας, που ανέφερε
προχθές ο συνάδελφος κ. Δαβάκης.
Ο Υπουργός, βέβαια, στην πρώτη ανάγνωση µας διευκρίνισε
ότι αυτή η οδηγία έχει συγκεκριµένο µόνο εύρος εφαρµογής που
σχετίζεται µόνο µε την απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα και ότι για τα αδικήµατα αυτά –επαναλήφθηκε και σήµερα- υπάρχει το π.δ. 55/1998 και πιο συγκεκριµένα το άρθρο 3
του διατάγµατος.
Τώρα, το πόσες φορές, κύριε Υπουργέ, επιβλήθηκαν τα µέτρα
αυτά, τι έχει εισπραχθεί κι αν έχει εισπραχθεί κάποιο πρόστιµο,
µπορείτε να µας το πείτε, αν θέλετε, στην τοποθέτησή σας.
Χαρακτηρίσαµε –και το πιστεύουµε- ως προκλητικά χαµηλό το
πρόστιµο της ανώτατης χρηµατικής ποινής των 300.000 ευρώ
που µε βάση το άρθρο 6 µπορεί να επιβληθεί παράλληλα µε την
ποινή κάθειρξης, που δεν µπορεί να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια,
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από το δικαστήριο στους εφοπλιστές και τους ανθρώπους τους
ακόµα και για τη χειρότερη µορφή θαλάσσιας ρύπανσης, ακόµη
κι αν αποδειχθεί ότι αυτή έγινε µε δόλο.
Για το θέµα αυτό ο Υπουργός µας είπε ότι εξαρτάται πώς το
βλέπει κανείς ή µε ποια ιδεολογική φόρτιση υπάρχει η πρόβλεψη.
Κύριε Υπουργέ, ούτε θέµα µατιάς είναι -µε τι είδους µάτι το
βλέπει κανείς- ούτε θέµα ιδεολογικής φόρτισης. Ένα είναι σίγουρο και αυτό δεν κρύβεται: Ο στόχος που υπάρχει. Και αυτός
είναι η προστασία του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Και δεν είναι
στόχος δικός σας, προσωπικός, αλλά όλου του πολιτικού προσωπικού του ευρωµονόδροµου απέναντι στη ρυπογόνα δράση
του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Εµάς δεν µας εκπλήσσει αυτή η συµπεριφορά, γιατί έχουµε
υπ’ όψιν µας το τι γράφεται στην «πράσινη βίβλο» για µία µελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006. Παραπέµπεται -και µάλιστα
ως στόχος κλειδί για το 2011- η επίτευξη καλής κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υγιές
θαλάσσιο περιβάλλον αντιµετωπίζεται από την οπτική ότι αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας -είναι τα
επιχειρήµατα που χρησιµοποιείτε- της µακροπρόθεσµης –κι εδώ,
βέβαια, δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο- ανάπτυξης, δηλαδή της
διαχρονικής εξασφάλισης των κερδών των µονοπωλίων και της
απασχόλησης. Εµείς λέµε, της άγριας εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρωµάτων.
Επίσης, η «πράσινη βίβλος» για τη µελλοντική ναυτιλιακή πολιτική αναφέρει ότι ως προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αποµονωµένες παραθαλάσσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρούνται από τη µια οι κυκλώνες και οι σεισµοί και από την
άλλη η παράνοµη µετανάστευση.
Κάθε ένας µπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοούν.
Και, βεβαίως, ξεχωριστή ανησυχία εκδηλώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία του θαλάσσιου τουρισµού, της µεγαλύτερης βιοµηχανίας της Ευρώπης που σχετίζεται µε τη
θάλασσα, δηλαδή για την τσέπη των µεγαλοξενοδόχων των
πέντε αστέρων.
Επίσης, η φαρσοτραγωδία, θα έλεγα, της σταδιακής απόσυρσης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους, αφού είχαν προηγηθεί
τα καταστροφικά ναυάγια του «ERIKA» το 1999 και του «PRESTIGE» το Νοέµβρη του 2002, κατατάσσεται µεταξύ των περιπτώσεων που αποτελούν παραδείγµατα της τεράστιας προσπάθειας
που έχει καταβληθεί για να βελτιωθεί η θαλάσσια ασφάλεια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιστεύω ότι γι’ αυτά τα συµπεράσµατα και τις διατυπώσεις,
θα πρέπει κάποιοι να ντρέπονται όταν τα διατυπώνουν.
Ύστερα από αυτά γίνεται φανερό, ότι όπως για το περιβάλλον
γενικά, έτσι και για το θαλάσσιο περιβάλλον ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε µπορεί ούτε θέλει να το προστατεύσει. Οι πολιτικές που χαράσσονται σε διεθνικό, ευρωενωσιακό και κρατικό
επίπεδο, τα µέτρα που εφαρµόζονται και κυρίως αυτά που δεν
εφαρµόζονται, αποτελούν συνειδητές επιλογές του κεφαλαίου
και των πολιτικών του εκπροσώπων, λειτουργούν στο πλαίσιο
µιας συνολικότερης στρατηγικής του συστήµατος, που βλέπει
και το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως άλλωστε και οι ίδιοι το οµολογούν µε δικά τους λόγια, σαν στοιχείο εκµετάλλευσης για την
παραπέρα ανάπτυξη της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Οι εργαζόµενοι στο χώρο αυτό και γενικότερα, πρέπει να καταδικάσουν τις πολιτικές δυνάµεις που υπηρετούν και στηρίζουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυνάµεις, δηλαδή, που από την µια εµφανίζονται να ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογία και να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και από
την άλλη να διαφηµίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιβαλλοντική πολιτική της, που διασφαλίζει την ατιµωρησία των µονοπωλίων που ρυπαίνουν και έχει καταντήσει ακόµα και η ρύπανση
εµπόρευµα. Προστασία του περιβάλλοντος, µπορεί να υπάρξει
µόνο µέσα από τη ρήξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της και στον τοµέα αυτό.
Είναι αυτονόητο ότι εµείς καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και επί της αρχής και στο σύνολο των άρθρων του.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Βέρα Νικολαϊδου, ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Παρακαλούµε τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, ειδικό αγορητή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση του νοµοσχεδίου, σχετικά µε τη ρύπανση από τα
πλοία, όπως κι εκείνη που έγινε για τα θαλάσσια ατυχήµατα προ
ηµερών, αποδεικνύουν σε όλο της το µεγαλείο, την έλλειψη συντονισµού που συνεπάγεται η ακατανόητη, η ανεξήγητη κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας από την απελθούσα
µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Στη µεν συζήτηση για τα ατυχήµατα απουσίαζε το Υπουργείο
Ανάπτυξης, που έχει, όπως ξέρουµε όλοι, την αρµοδιότητα για
τη ναυτιλία και παρευρισκόταν το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, το οποίο και παρουσίασε το νοµοσχέδιο.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο για τη θαλάσσια ρύπανση, πάλι
απουσιάζει εντελώς το Υπουργείο Ανάπτυξης και το νοµοσχέδιο
παρουσίασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Φυσικά και ο κ. Παπουτσής και ο κ. Πεταλωτής είναι υπερεπαρκείς πολιτικοί και έκαναν
τη δουλειά τους όσο καλύτερα µπορούσαν στα δύο νοµοσχέδια
και δεν έχουν και ευθύνη για την απόφαση κατάργησης του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία ήταν καταστροφική.
Το θέµα είναι ότι η παγκόσµια ναυτιλιακή υπερδύναµη, που λέγεται Ελλάδα, δεν έχει Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο
τι έπαθε; Κοµµατιάστηκε, διαλύθηκε από την απελθούσα µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σήµερα, ψάχνουµε
να βρούµε πότε πρέπει να παρέµβει το Λιµενικό, πότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πότε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης,
πότε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ έφτανε απλώς να µην
είχε υπάρξει αυτή η µαζοχιστική µανία αυτοκαταστροφής –θα
έλεγα- που επεδείχθη το 2009 και στοίχισε τη διάλυση του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Το ίδιο έγινε και µε το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, το
οποίο επίσης καταργήθηκε και η Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας
- Θράκης καταργήθηκε. Δηλαδή, έσβησαν µέχρι εξαφανίσεως,
όπως το είχαµε προβλέψει. Όπως καταργήθηκε το Υπουργείο Αιγαίου, όπως καταργήθηκε και το Υπουργείο Τουρισµού την ίδια
ώρα που αποκτούσαµε µε το ΠΑΣΟΚ δύο Υπουργεία Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα άλλο µε το παράξενο
όνοµα Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού πολέµου και πολέµου των
άστρων και ρόµποκοπ και δεν ξέρω τι άλλο σκεφτήκατε να βάλετε σ’ αυτήν την επωνυµία αυτού του δεύτερου Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο µπλέκει µε το πρώτο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχουµε Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, αλλά έχουµε
δύο Υπουργεία Εσωτερικών.
Αυτά τα τρελά, λοιπόν, συµβαίνουν στη χώρα της σοσιαλιστικής φαιδράς πορτοκαλέας.
Έχουν ειπωθεί πολλά γι’ αυτήv την ενσωµάτωση της οδηγίας,
την 123/2009.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σηµειώσω αυτό που είπα και
στην επιτροπή -το είπα και όταν ήταν ο κ. Παπουτσής στο άλλο
νοµοσχέδιο για τα θαλάσσια ατυχήµατα- ότι έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί το αργότερο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πριν από
δεκατρείς µήνες, δηλαδή συγκεκριµένα το αργότερο µέχρι τις
16 Δεκεµβρίου 2010. Είναι πραγµατικά δυσάρεστο –νοµίζω το
διαπιστώνουµε όλοι- να εγκαλούµαστε ως χώρα από την Κοµισιόν για τη µη έγκυρη ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας
για µία σειρά θεµάτων, αλλά θέµατα που είµαστε στην πρωτοπορία παγκοσµίως, τα θέµατα της ναυτιλίας.
Καθυστερούµε, λοιπόν, εδώ και σε αυτά τα θέµατα που έχουν
να κάνουν µε τη ναυτιλία -έχουµε πολύ αργά αντανακλαστικάενώ θα έπρεπε να είµαστε πρωτοπόροι ως η πρώτη ναυτιλιακή
δύναµη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσµου. Αυτή η κατάσταση, οφείλεται σε αυτό που εξήγησα πριν, ότι δεν έχουµε
ένα αυτοτελές Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τον περασµένο Ιούνιο, η Κοµισιόν έστειλε αιτιολογηµένη
γνώµη προς την Ελλάδα, η οποία, όπως ξέρουµε, αποτελεί το τε-
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λευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας και την έστειλε
και σε άλλες δέκα χώρες, τις οποίες καλεί να ενσωµατώσουν, να
µεταφέρουν στο Εθνικό Δίκαιο την κοινοτική νοµοθεσία για τη
θαλάσσια ρύπανση. Το να στέλνει η Κοµισιόν αιτιολογηµένη
γνώµη σε αµελητέες ναυτιλιακά χώρες, όπως είναι η Τσεχία και
η Σλοβακία, δεν έγινε και τίποτα. Το να µπαίνει, όµως, στο ίδιο
καλάθι και η Ελλάδα µε αυτές τις χώρες -αλλά και µε τη Λιθουανία, τη Ρουµανία, τη Φινλανδία- οι οποίες είναι χώρες που δεν
έχουν σηµαντικό µέγεθος ναυτιλίας, νοµίζω ότι δεν είναι ούτε αντάξιο του µεγέθους µας ούτε του ρόλου µας παγκοσµίως αλλά
ούτε και της ιστορίας µας.
Θα ήθελα να πω ότι και για το προηγούµενο νοµοσχέδιο που
αφορούσε τα θαλάσσια ατυχήµατα, πάλι είχαµε προειδοποιητική
διαδικασία από την Κοµισιόν για καθιέρωση ενσωµάτωσης στο
Εθνικό Δίκαιο.
Ειπώθηκε σωστά νοµίζω από τον κ. Δαβάκη πριν ότι κάποιες
ναυτιλιακές και ναυτεργατικές ενώσεις, έχουν χαρακτηρίσει ως
αµφιλεγόµενη την υπό συζήτηση οδηγία, γιατί ενώ ο στόχος της
είναι αυτονόητος -είναι η προστασία του περιβάλλοντος- καταλήγει -όπως λένε- να ποινικοποιεί τη ρύπανση και λόγω ατυχήµατος. Εδώ, λοιπόν, µπερδεύουν την όλη κατάσταση οι όροι
«αµέλεια» και «βαριά αµέλεια». Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λογικός
άνθρωπος, ο οποίος να αµφισβητεί ότι χρειάζονται αυστηρότατες ποινές για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι αλλιώς ο
καθένας θα κάνει ό,τι θέλει και θα καταστρέφει το περιβάλλον
χωρίς καµµία συνέπεια.
Θεωρώ ότι οι ποινές φυλάκισης που φτάνουν στην κάθειρξη
έως δέκα χρόνια αποτελούν µία σηµαντική ρύθµιση, ώστε να
ωθήσει κάποιους επιτέλους να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν µε το θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν µπορούν να µολύνουν χωρίς καν καµµία κύρωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, επιδιώκει την ενίσχυση της
ασφάλειας στη θάλασσα, αναφορικά µε τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία, καθώς όλοι έχουµε δει φρικτές οικολογικές τραγωδίες. Η οδηγία, όµως, αφορά τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα είχε ενδιαφέρον να δούµε κάποτε τι κάνουν άλλες
χώρες. Εντάξει, εµείς είµαστε η µεγαλύτερη χώρα σε ναυτιλιακό
µέγεθος, σε πλοία, είµαστε η χώρα µε τα περισσότερα πλοία
στον κόσµο και προξενούµε αναλογικά πολύ λιγότερα ατυχήµατα από κάποιες άλλες παράξενες χώρες, όπως παραδείγµατος χάριν, την Τουρκία. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγµή, να
µαθαίναµε πόσα ατυχήµατα, σκόπιµες απορρίψεις, διαρροές, εκχύσεις, διασκορπίσεις, εκκενώσεις επικίνδυνων ρυπογόνων ουσιών σηµειώθηκαν το 2010 στα χωρικά ύδατα της Ένωσης, από
πλοία για παράδειγµα µε σηµαία Τουρκίας. Αυτό έχει σηµασία.
Γιατί η Ελλάδα είναι ναυτιλιακή υπερδύναµη και αλωνίζει όλο τον
πλανήτη µε τα καράβια της, ενώ η Τουρκία, είναι αµελητέα δύναµη. Θα είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουµε, πώς συµπεριφέρονται οι Έλληνες καραβοκύρηδες, οι καπεταναίοι, οι πλοιοκτήτες,
οι εργαζόµενοι σε σχέση µε κάποιους άλλους, εν προκειµένω µε
τους Τούρκους.
Με την παρούσα οδηγία, οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών θα
θεωρούνται ποινικό αδίκηµα στο βαθµό που διαπράττονται εκ
προθέσεως, από αµέλεια, ή βαριά αµέλεια και καταλήγουν σε
υποβάθµιση του ύδατος. Όµως και οι περιπτώσεις ήσσονος σηµασίας απορρίψεων θεωρούνται παραβάσεις, εφόσον διαπράττονται εκ προθέσεως, από αµέλεια ή βαριά αµέλεια. Το ύψος των
ποινών νοµίζω ότι όλοι το θεωρούµε σε γενικές γραµµές λογικό,
αν και οι όροι –το είπα και πριν- «αµέλεια» και «βαριά αµέλεια»
δηµιουργούν κάποια ζητήµατα. Ο κ. Πεταλωτής, είναι εξαίρετος
νοµικός αλλά δεν µε καθησύχασε τελείως, παρ’ότι εξήγησε ορισµένα πράγµατα στην επιτροπή.
Η ατυχηµατική, η εξ ατυχήµατος δηλαδή και όχι εκ προθέσεως
ρύπανση, επίσης ποινικοποιείται και επιβάλλονται εξοντωτικές
ποινές. Το θέµα αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το ξαναδούµε. Δηλαδή, το ατύχηµα είναι ατύχηµα. Η εξοντωτική ποινή είναι εξοντωτική ποινή. Εµείς ασφαλώς θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο,
γιατί αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
Είπα στην επιτροπή -θα το πω και στην Ολοµέλεια, γιατί µεταδίδεται η συζήτηση και από το Κανάλι της Βουλής απευθείας- ότι
χαίροµαι πάρα πολύ που εµφανίστηκαν επιτέλους οι λεγόµενοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Οικολόγοι-Πράσινοι». Τους είχαµε χάσει και δεν ξέραµε πού βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι και µε τι ασχολούνται.
Έκαναν ένα µπαµ το καλοκαίρι του 2009 µε τις ευρωεκλογές.
Είχαν κατακλύσει όλα τα µέσα ενηµέρωσης, βλέπαµε τις φυσιογνωµίες τους παντού, ακούγαµε όσα έλεγαν. Ξαφνικά, λοιπόν,
µπήκαν στην Ευρωβουλή και σώπασαν, δεν υπάρχουν.
Είδα, λοιπόν, ότι έκαναν κάποια σχόλια για το νοµοσχέδιο στη
δηµόσια διαβούλευση. Θετικό είναι αυτό. Καιρό είχαµε να τους
ακούσουµε. Γιατί, απ’ όσο θυµάµαι, δυόµισι χρόνια που είναι
στην Ευρωβουλή, ένα ζήτηµα έχουν εγείρει µε πολύ µεγάλη ένταση, µε πάθος, θα έλεγα, όταν καταράστηκαν τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Έβγαλαν µάλιστα ένα οργισµένο
δελτίο τύπου, για το µόνο έργο που µπορεί να απογειώσει και να
θωρακίσει την ανάπτυξη της ελληνικής Θράκης. Αυτό το έργο
βρήκαν οι Οικολόγοι - Πράσινοι να βάλουν στο στόχαστρό τους.
Όλα τα άλλα προβλήµατα τα είχαν λύσει. Τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη ήξεραν να βάλουν στο στόχαστρο!
Ούτε για την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος ακούµε
τη φωνή τους. Βλέπουµε τα χάλια που έχει η Αθήνα. Δεν υπάρχει
πράσινο, είναι γραµµένα όλα τα µνηµεία, δεν υπάρχει τοίχος που
να µην είναι βρωµισµένος. Είναι µία πόλη, η οποία είναι αποκρουστική για κάθε τουρίστα. Καίγονται, λοιπόν, οι Οικολόγοι Πράσινοι για τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αλλά όχι για το αστικό
περιβάλλον της Αθήνας. Το περιβάλλον έχει διττή έννοια. Είναι
και φυσικό και αστικό. Δεν καίγονται οι Οικολόγοι γι’ αυτό ούτε
αγανάκτησαν για το ότι έχει τα χάλια της η Πάρνηθα. Δεν τους
είδαµε στη δεντροφύτευση της Πάρνηθας. Εγώ δεν τους είδα,
όπως δεν τους είδα όταν καθαρίζαµε ακτές στο Σχοινιά. Δεν
υπήρχαν οι Οικολόγοι. Οι Οικολόγοι –Πράσινοι, είναι ανύπαρκτοι
παντελώς σε επίπεδα που έχουν να κάνουν µε αυτόν το σκοπό
για τον οποίο υποτίθεται ότι δηµιουργήθηκαν, την προστασία του
περιβάλλοντος.
Φυσικά, εξακολουθούν οι αφισοκολλήσεις. Τώρα, πώς είναι κάποιος οικολόγος και κάνει αφισοκολλήσεις, δεν ξέρω! Καταβρωµίζουν µε συνθήµατα δηµόσιους και µη χώρους και το
τραγελαφικό είναι ότι αυτοπροσδιορίζονται και ως Οικολόγοι. Το
ότι διατύπωσαν επιτέλους µετά από τόσα χρόνια µια άποψη για
ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα, όπως είναι η θαλάσσια ρύπανση,
είναι θετικό και αποδεικνύει ότι τελικά όλα γίνονται σε αυτόν τον
κόσµο.
Στην περίπτωση του ατυχήµατος, είναι σωστό αυτό που ειπώθηκε µέσα στην επιτροπή, ότι τη νύφη µπορεί να την πληρώσουν
και οι απλοί ναυτικοί, οι οποίοι θαλασσοπνίγονται για να ζήσουν
τις οικογένειές τους. Ακούω µε προσοχή την κριτική. Νοµίζω ότι
εδώ είναι δυσανάλογη η ευθύνη που πέφτει στην πλάτη των ναυτικών.
Είναι δε εντυπωσιακό και πρέπει να το πούµε, ότι σε περίοδο
µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης, οι νέοι Έλληνες, οι άνεργοι
Έλληνες, τα νέα παιδιά, δεν επιλέγουν τη θάλασσα, το επάγγελµα του ναυτικού, το οποίο είναι εξαιρετικά σκληρό. Γι’ αυτό
νοµίζω ότι δεν έχει κανείς αµφιβολία. Δεν πάνε, λοιπόν, στη θάλασσα. Και πρέπει να πούµε ότι οι αµοιβές δεν είναι αµελητέες.
Ακούω για αµοιβές 4.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ το µήνα στην ακτοπλοΐα. Είναι συνήθεις αυτές οι αµοιβές. Όµως οι νέοι Έλληνες,
δεν επιλέγουν τη θάλασσα. Όσο και εάν καταλαβαίνουµε ότι
πρόκειται για ένα πολύ σκληρό επάγγελµα, µε πολλές δουλείες,
εδώ κάποιο λάθος υπάρχει. Όταν έχουµε ένα εκατοµµύριο ανέργους και µε τόσο υψηλές αµοιβές των 4.000 ή των 5.000 ή των
6.000 που υπάρχουν στη θάλασσα –και εννοώ για την ακτοπλοΐα,
γιατί είναι πολύ µεγαλύτερες οι αµοιβές για την υπερπόντια ναυτιλία κ.ο.κ.- παρ’ όλα αυτά, δεν απορροφώνται άνεργοι Έλληνες
από την ελληνική ναυτιλία, γιατί δεν την επιλέγουν. Εδώ υπάρχει
κάποιο ζήτηµα το οποίο πρέπει να δούµε, διότι θα ανακούφιζε
πολύ στο πρόβληµα της ανεργίας το οποίο έχουµε.
Όσον αφορά στις ευθύνες -νοµίζω ότι το ανέφερε ο κ. Δαβάκης και διευκρινίστηκε στη συνέχεια από τον κ. Πεταλωτή στην
επιτροπή- θέλω να πω ότι διερευνώνται οι ευθύνες σε περίπτωση
ρύπανσης και των νηογνωµόνων και άλλων φορέων. Άρα, καλυπτόµαστε απ’ αυτό. Δηλαδή, διερευνάται η ευθύνη και για τους
νηογνώµονες και για τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και για
τους κυρίους των φορτίων, γι’ αυτούς δηλαδή που έχουν κάνει
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τη µίσθωση ενός πλοίου και µεταφέρουν φορτίο. Όλες οι ευθύνες διερευνώνται, γιατί δεν µπορεί να την πληρώνουν αποκλειστικά οι µεροκαµατιάρηδες ναυτικοί και να µένουν έξω άλλοι
φορείς, όπως είναι οι νηογνώµονες, ενώ είναι εύκολος στόχος ο
ναυτικός.
Θα ήθελα να πω ότι οι ενσωµατώσεις κοινοτικών οδηγιών είναι
µία µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, για να κατοχυρώσει επιτέλους το αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα που έχει για τα δώδεκα µίλια
µε την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί µιλάµε για κοινοτική οδηγία. Αυτή εδώ η ενσωµάτωση που συζητούµε, όπως και
όλες οι άλλες ενσωµατώσεις οδηγιών που έχουν να κάνουν µε
τη ναυτιλία, δηλαδή µε τη θάλασσα, δηλαδή µε τα δώδεκα ναυτικά µίλια των χωρικών µας υδάτων, δηλαδή µε την αποκλειστική
οικονοµική ζώνη, την ΑΟΖ, είναι µοναδικές ευκαιρίες, για να κατοχυρώσουµε τα συµφέροντά µας και δεν ξέρω, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν εκµεταλλεύονται αυτήν την ευκαιρία, ώστε
να φέρουν επιτέλους σε δύσκολη θέση την Τουρκία και να κατοχυρωθεί ένα δικαίωµα, το οποίο αµφισβητεί η Τουρκία ακόµη και
µε απειλή πολέµου, µε το περίφηµο casus belli.
Χαίροµαι για τη σαφή δήλωση του κ. Πεταλωτή -το είπε και ο
κ. Δαβάκης- ότι η ισχύς της οδηγίας, αφορά σε όλα τα πλοία µε
ξένη σηµαία αλλά και µε σηµαία Τουρκίας. Θα το δούµε αυτό
στην πράξη µε την αυστηρή εφαρµογή της οδηγίας ελπίζω.
Επιµένουµε ιδιαίτερα στο θέµα της ΑΟΖ. Στο άρθρο 3, είναι
σωστό αυτό που ειπώθηκε ότι έχει θεωρητική αξία να το επικαλούµαστε, αφού δεν την ανακηρύσσουµε. Επιτέλους, ας την ανακηρύξουµε. Ας κάνουµε κάτι επιτέλους µε την ΑΟΖ για να έχει
και πρακτικό αποτέλεσµα και περιεχόµενο η κάθε µας διακήρυξη,
γιατί αναφέρεται µεν µέσα στην οδηγία ότι αφορά η εφαρµογή
της οδηγίας και της ΑΟΖ, την αποκλειστική οικονοµική ζώνη µας,
αλλά ποια ΑΟΖ αφού δεν την έχουµε ανακηρύξει; Άρα, παραµένουµε στο επίπεδο του ευχολογίου.
Για µας, για το ΛΑΟΣ, είναι θέµα πρώτης προτεραιότητας να
ανακηρυχθεί η ΑΟΖ και είµαστε η παράταξη που έβαλε στο καθηµερινό και στο πολιτικό λεξιλόγιο το θέµα αυτό, όταν κάποιοι
άλλοι ακόµα αναρωτιόνταν τι σηµαίνει αυτός ο όρος. Δεν ήξεραν
τι σηµαίνει και εδώ σε κυβερνητικά έδρανα και θυµόµαστε το περιστατικό το 2008 µε τον κ. Καραµανλή και τον κ. Βαληνάκη, που
δεν καταλάβαιναν τι σηµαίνει ΑΟΖ, όταν το ανέφερε από αυτό
εδώ το Βήµα ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Όσα ειπώθηκαν για την προσωρινή στέρηση άσκησης του ναυτικού επαγγέλµατος ήταν σωστά µέσα στην επιτροπή, όπως και
η παρατήρηση του κ. Παυλόπουλου και του κ. Δαβάκη ότι δεν
πρέπει να φτάνουµε στο ακραίο σηµείο, αλλά υπάρχει µία άλλη
γκάµα ποινών. Νοµίζω έχει λυθεί αυτό το θέµα.
Εµείς υπερψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος είναι κρίσιµος, είναι πρωταρχικός.
Τίθενται επιτέλους κανόνες, που άργησαν να τεθούν. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι η ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών, είναι χρυσή
ευκαιρία για de facto και de jure αναγνώριση και κατοχύρωση
των δώδεκα µιλίων των χωρικών υδάτων µας αλλά και της ΑΟΖ
κι εµείς αυτές τις ευκαιρίες τις κλωτσάµε σαν χώρα.
Η Τουρκία να µην το ξεχνάµε ότι είναι σε δύσκολη θέση, γιατί
είναι σε ανοιχτή σύγκρουση µε το Ισραήλ. Βρίσκεται, επίσης, σε
ανοιχτή σύγκρουση µε µια άλλη σηµαντική κοινοτική χώρα, τη
Γαλλία και µέσα στην καχεξία µας, µέσα σε αυτό το µαύρο χάλι
που περνάµε, έχουµε την πιο µεγάλη ευκαιρία των τελευταίων
δεκαετιών, για να κατοχυρώσουµε αδιαπραγµάτευτα εθνικά µας
συµφέροντα και µε την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς
να ανοίξει µύτη.
Η υποχωρητικότητα δεκαετιών του δικοµµατισµού, µας έφερε
στη σηµερινή δύσκολη θέση αλλά µια αχτίδα φωτός µέσα στο
µαύρο σκοτάδι που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει,
φτάνει να µη συνεχίσουµε τις αναβολές και τη διαιώνιση µία ακατανόητης φοβίας, που τρέφει τον τουρκικό εθνικισµό και αποθρασύνει τους ξεσαλωµένους ακραίους της Άγκυρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευαγγε-
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λία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Παρακαλώ, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Συζητούµε µια προσαρµογή στην ελληνική νοµοθεσία µιας κοινοτικής οδηγίας. Πρώτα θα ξεκινήσω και θα πω ότι είναι θεµιτό
να έχουµε νέους κανόνες αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, για να µην υπάρχει νοµική ασάφεια και να επιτρέπεται στα επιµέρους κράτη, να αντιµετωπίζουν αυτό το θέµα
µόνο µε το δικό τους πλαίσιο. Άλλωστε, τέτοιου είδους ρύπανση
είναι διασυνοριακή.
Πάνω σε αυτό, θα αναφέρω το παράδειγµα µε τον πλοίαρχο
του «PRESTIGE», που προκάλεσε το ατύχηµα στην Ισπανία και
έµεινε για έξι χρόνια στις ισπανικές φυλακές και αποφυλακίστηκε
µετά από καταβολή 3.000.000 δολαρίων. Αυτή η ποινή τότε θεωρήθηκε υπερβολική αλλά ενέπιπτε στη δικαιοδοσία της Ισπανίας
να αντιµετωπίσει το περιστατικό, εφόσον δεν υπήρχαν διεθνείς
κανόνες.
Σε κάθε περίπτωση, µε την παρούσα οδηγία εναρµονίζονται οι
επιµέρους νοµοθεσίες στο αστικό και στο ποινικό µέρος τους.
Αν θεωρήσουµε ότι είναι θετική ως κατεύθυνση, υπάρχουν,
όµως, και ορισµένες ατέλειες, αν θα µπορούσα έτσι να τις χαρακτηρίσω, και πολλά πράγµατα που δεν εµπεριέχονται µέσα σε
αυτές και δεν προκύπτουν ούτε από το γράµµα ούτε από το
πνεύµα της ίδιας της οδηγίας. Για παράδειγµα, στις σοβαρές περιπτώσεις ή σε αποδεδειγµένα επαναλαµβανόµενες παραβάσεις,
θα µπορούσε να προβλεφθεί παροπλισµός του πλοίου που ρυπαίνει.
Στο άρθρο 2, του σχεδίου νόµου που περιγράφει τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, εξαιρούνται κατά τη γνώµη µας
αδικαιολόγητα τα σκάφη µε ξένη σηµαία, που ρυπαίνουν στα
εσωτερικά ύδατα κράτους-µέλους κι αυτό χωρίς να προκύπτει
από τη σχετική οδηγία. Επίσης, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για
επιβολή κυρώσεων για ηθική αυτουργία σε συνέργεια σε αδικήµατα διαπραχθέντα από πρόθεση.
Μεγάλο πρόβληµα σε σχέση µε τη θαλάσσια ρύπανση, ήταν
πάντοτε η ευθύνη που ενέπιπτε σχεδόν αποκλειστικά στον πλοίαρχο και γενικότερα στους ναυτικούς, ενώ από την άλλη πλευρά
παράγοντες, όπως η πλοιοκτησία, δεν είχαν σχεδόν καµµία συνέπεια στην πράξη.
Μ’ αυτήν την οδηγία, θεσµοθετείται και συνυπευθυνότητα των
νοµικών προσώπων µε διατυπώσεις, όµως, που εµπεριέχουν
ασάφειες και τους δίνουν πιθανά τη δυνατότητα να αποφύγουν
τις κυρώσεις.
Επίσης, στα νοµικά πρόσωπα που έχουν ευθύνη, θα πρέπει να
περιλαµβάνονται ρητά και άλλοι παράγοντες πλην των πλοιοκτητών, όπως οι ναυλωτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι νηογνώµονες, το πλέγµα δηλαδή εκείνων των νοµικών ή φυσικών
προσώπων, που εµπλέκονται µε τον έλεγχο και την κάλυψη των
πλοιοκτητών στο ενδεχόµενο ατυχήµατος.
Η συγκεκριµένη οδηγία, εισάγει αυστηρές ποινές για την ακούσια ή την λόγω ατυχήµατος ρύπανση. Οι διατυπώσεις που χρησιµοποιούνται, όµως, και σ’ αυτήν την περίπτωση για τα νοµικά
πρόσωπα, τους δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τις κυρώσεις, όπως η διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 6, που αναφέρει «µε πρόστιµο µέχρι και 500.000 ευρώ τιµωρούνται επίσης
τα νοµικά πρόσωπα όταν το έγκληµα διαπράττεται προς όφελός
τους». Και σ’ αυτήν την περίπτωση, πώς αποδεικνύεται πως αυτά
τα νοµικά πρόσωπα είχαν όφελος από την ρύπανση και σε τι συνίσταται αυτό το όφελος; Στην κάλυψη πιθανόν από την ασφαλιστική εταιρεία;
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα µπορούσαµε να
διατυπώσουµε το συµπέρασµα ότι η οδηγία αυτή αποτελεί το τελευταίο βήµα ποινικοποίησης του ναυτικού επαγγέλµατος, χωρίς
µε σαφήνεια να καθορίζονται οι ευθύνες των νοµικών προσώπων,
αν και αυτά περιγράφονται ως συνυπεύθυνα. Η παραπάνω διαπίστωση είναι µία από τις εύλογες ενστάσεις των ναυτεργατικών
οργανώσεων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και είναι άδικη εις
βάρος των ναυτικών. Κάτω από συνθήκες πίεσης, ακούσια ή
εκούσια, προβαίνουν σε πράξεις ρύπανσης και δεν θα είναι αποτελεσµατική, από τη στιγµή που αυτοί που έχουν πραγµατικό
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συµφέρον από τη ρυπογόνο δραστηριότητα, δεν θα έχουν πιστεύω κυρώσεις.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου µεταξύ άλλων ορίζεται ως
απόρριψη η διαφυγή που προκλήθηκε από οποιαδήποτε αιτία σε
κάποιο πλοίο στην έννοια της οποίας περιλαµβάνονται η διασκόρπιση, η διαρροή, η απάντληση, η έγχυση ή η εκκένωση.
Επίσης, η δυσανάλογα µεγάλη ευθύνη που πέφτει στις πλάτες
των ναυτικών, συνιστά αντικίνητρο στην προσέλκυση νέων στο
ναυτικό επάγγελµα, στοιχείο που κατά τα άλλα αποτελεί διακηρυγµένο στόχο της Κυβέρνησης. Εδώ βέβαια να αναφέρω ότι η
προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα συνεχώς συρρικνώνεται και σε συνδυασµό µε την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης
να κλείσει τη δηµόσια Σχολή Εµποροπλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού της ΑΕΝ στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, βρίσκοντας
διάφορα προσκόµµατα στο κτηριακό πρόβληµα της σχολής, όλοι
καταλαβαίνουµε σε τι αποσκοπεί αυτό.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι κάθε
νοµοθεσία που κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο που αφορά στη ρύπανση, είναι κατ’ αρχάς θετική. Γι’ αυτό µπορώ να πω ότι αυτή η
οδηγία, εµπεριέχει και κάποια θετικά στοιχεία.
Στη δηµόσια διαβούλευση, υπήρξαν αρκετές αναφορές ότι θα
πρέπει να µπουν πιο αυστηρές ποινές στους παραβάτες αλλά
πρέπει να ξεκαθαριστεί εξαντλητικά τελικά ποιος θα είναι ο παραβάτης. Γιατί αν φορτωθούν για άλλη µια φορά σε ναυτικούς
και όχι στις εταιρείες, αυτό θα είναι τραγικό. Ο φυσικός αυτουργός τελικά θα είναι αυτός που θα τιµωρείται ή ο ηθικός αυτουργός; Επειδή ωστόσο τέτοια ζητήµατα περιέχονται και σε άλλα
νοµοθετήµατα και κανονισµούς, εµείς θα µπορούσαµε να σταθούµε στη γενικότερη ανάγκη για καλύτερες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των πλοίων, ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε ρυπογόνος δραστηριότητα. Όλοι θυµόµαστε, την
παράταση που είχε πάρει η ελληνική Κυβέρνηση από τη νοµοθεσία, που έλεγε ότι θα έπρεπε τα διάφορα δεξαµενόπλοια να είναι
διπύθµενα. Εµείς είχαµε πάρει µία παράταση, για να συνεχίσουµε να έχουµε µονοπύθµενα.
Επίσης, είµαστε στη Μεσόγειο, στο ανατολικά άκρο της Μεσογείου και είµαστε το πέρασµα προς τη Μεσόγειο από τα Στενά
των Δαρδανελλίων διασχίζοντας το Αιγαίο, το οποίο είναι µία
κλειστή θάλασσα. Αν, λοιπόν, γίνει ένα ναυτικό ατύχηµα, θα
έχουµε πιθανότατα αν είναι και µεγάλου µεγέθους µια ολική καταστροφή του Αιγαίου Πελάγους µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και
για την Ποσειδωνία, για τα ψάρια, για τις ακτές, τον τουρισµό,
για τα νησιά και για όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες
είτε της θαλάσσης είτε τις παράκτιες.
Υπάρχει και µια άλλη ιδιαιτερότητα. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, µιλάει για δώδεκα µίλια. Στη χώρα µας δεν ισχύει και τα
διεθνή ύδατα ξεκινούν από τα έξι µίλια. Αυτό σηµαίνει ότι τα ξένα
πλοία πηγαίνουν πολύ κοντύτερα στις ακτές µας, άρα και το µικρότερο ατύχηµα που θα συµβεί, θα επηρεάσει άµεσα και την
παράκτια ζώνη. Δεν υπάρχουν επίσης, οι συγκεκριµένοι θαλάσσιοι διάδροµοι, όπως υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσµο, ο καθένας
µπορεί να περάσει από όπου θέλει.
Θέλω να θίξω και ένα πολύ σοβαρό θέµα, για το οποίο είχε
κάνει επίκαιρη ερώτηση στις 29 Σεπτεµβρίου, ο συνάδελφος µου,
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης, σχετικά µε τα
ναυάγια µε τοξικά και πυρηνικά στη Μεσόγειο.
Τότε τι είχε κάνει; Είχε αναφέρει µια καταγγελία, η οποία τι
έλεγε; Βυθίζουν πλοία, για να ξεφορτωθούν επικίνδυνα απόβλητα των οποίων η διαχείριση κοστίζει πολύ, ενώ ταυτόχρονα,
κερδίζουν από τις αποζηµιώσεις που παίρνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και έχουν καταγραφεί εβδοµήντα περιπτώσεις
ναυαγίων, που σε πολλές από αυτές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για µεταφορά τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων. Και πίσω
από αυτά τα ναυάγια υπάρχει ένα οργανωµένο κύκλωµα, στο
οποίο εµπλέκεται το οργανωµένο έγκληµα, η µαφία, ακόµα και
οι κυβερνήσεις. Και αυτά εδώ, είχαν αναφερθεί στο Τέταρτο Διεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου, που διοργάνωσε το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου και ο κ. Άντζελο Τζεντίλι,
µέλος της εθνικής γραµµατείας της µεγαλύτερης περιβαλλοντικής οργάνωσης της Ιταλίας, κατήγγειλε αυτά ακριβώς, που εγώ
ανέφερα και αναφερόταν στην επίκαιρη ερώτηση του Μιχαήλ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κριτσωτάκη.
Σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, που ήταν προς το ΥΠΕΚΑ και
προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
ήρθε να απαντήσει ο Υφυπουργός ο κ. Όθωνας. Πέραν του ότι
δεν απήντησε όπως θα έπρεπε σε µια σοβαρότατη καταγγελία
που γινόταν, δυστυχώς ήταν και εµπρηστικός και ήταν και απαξιωτικός.
Αυτό γιατί το αναφέρω; Διότι όταν από την ίδια την Κυβέρνηση
υπάρχουν Υπουργοί που σε µια τέτοια καταγγελία βγαίνουν και
λένε ότι αυτά είναι διάφορες φήµες και ψίθυροι κάποιου περιβαλλοντολόγου, τότε καταλαβαίνετε ότι ενέχουν πάρα πολλοί
κίνδυνοι ότι και αυτή η οδηγία, που έχει θετικές θα έλεγα διατάξεις τυπικά, ουσιαστικά δεν πρόκειται να εφαρµοστεί, διότι κανένας δεν έχει την πολιτική βούληση ούτε να ελέγχει ούτε να
βάζει χέρι σε όλα αυτά που προηγουµένως ανέφερα και ίσως και
σε άλλα, τα οποία τα αγνοώ αυτήν τη στιγµή και ίσως κάποιοι
άλλοι τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και τα αποκρύπτουν.
Εµείς την έχουµε καταψηφίσει επί της αρχής και επί των άρθρων και δεν µπορούµε να τη στηρίζουµε, διότι θεωρούµε ότι θα
έρθει µια άλλη κοινοτική οδηγία που θα ενταχθεί στο Κοινοτικό
Δίκαιο και από τη στιγµή που δεν έχει ξεκαθαρίσει ο ελεγκτικός
µηχανισµός, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι αυτός που τελικά
θα πληρώνει τη νύφη, νοµοθετήµατα έτσι απλά, για να περνάν,
δεν έχει κανένα νόηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνδέσω το θέµα µε την
κρίση, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι η θάλασσα και ιδιαίτερα το
θαλάσσιο περιβάλλον, αποτελεί µια από τις αποτελεσµατικότερες µορφές εξόδου από την κρίση.
Μια κρίση που φαίνεται ότι δεν υποχωρεί. Και ειδικά στην Ευρωζώνη φαίνεται ότι δεν ελέγχεται πλέον. Όπως όλοι έχουµε αντιληφθεί, και η κοινωνία πρωτίστως αλλά και η οικονοµία ότι µε
λιτότητα, επιτυγχάνεται µόνο αποσταθεροποίηση.
Συζητάµε την, προστασία του θαλάσσιου οικοσύστηµατος. Η
ρύπανση, είναι κορυφαίο ζήτηµα για εµάς -µία κατ’εξοχήν θαλασσινή χώρα µε τεράστια ακτογραµµή, µε πολύ µεγάλη κυκλοφορία πλοίων, µε έντονη κίνηση στις θάλασσές µας. Χρειάζεται,
λοιπόν, ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο που πάνω απ’ όλα να λειτουργεί αποτρεπτικά.
Στην κατεύθυνση αυτή η οδηγία 35/2005 για τη ρύπανση από
τα πλοία, αποτελεί εργαλείο. Δεν ξέρω όµως πόσο αποτελεσµατικό µπορεί να είναι. Με την τροποποίησή της οδηγίας αυτής από
την πρόσφατη οδηγία 123/2009, προβλέπονται κυρώσεις. Αν έχω
αντιληφθεί καλά, δεν είµαι νοµικός- επειδή η ελληνική έννοµη
τάξη δεν επιτρέπει ποινικές κυρώσεις σε νοµικά πρόσωπα, και
προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα.
Τα διοικητικά πρόστιµα, κύριε Υπουργέ, δεν ενισχύουν –τον
κρατικό προϋπολογισµό- αλλά τους πόρους του Πράσινου Ταµείου, το οποίο συνδέεται µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, οι σχετικοί σε περιόδους δηµοσιονοµικής κρίσης ενδέχεται να µην οδηγηθούν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου. Αυτή είναι µία πρώτη παρατήρηση.
Το Πράσινο Ταµείο, αποτελεί µία λύση ανάγκης. Εγώ θα σας
πρότεινα να εξετάσετε τη δυνατότητα, τα πρόστιµα που καταλογίζονται για ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος, να αποδίδονται στο Λιµενικό Σώµα µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό του
εξοπλισµού του αλλά ακόµα και τη συντήρησή του. Διότι το Λιµενικό Ταµείο, είναι το κατ’εξοχήν εργαλείο, εποπτείας του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Πριν περάσω στους µηχανισµούς εφαρµογής, θέλω να κάνω
µία µικρή παρένθεση. Η αναστάτωση που έχει δηµιουργηθεί,
στην οποία αναφέρθηκαν σχεδόν όλοι οι εισηγητές, σε σχέση µε
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, δηµιουργεί παρενέργειες.
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Πρόσφατα δε το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ανακοίνωσε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, µε
συγχώνευση γραµµατειών που έχουν τελείως ανόµοια αντικείµενα, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούµε σε επιπλέον δυσλειτουργία
των υπηρεσιών.
Και κάτι ακόµα σχετικά µε τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για εγκλήµατα που αφορούν τη ρύπανση του θαλασσίου
περιβάλλοντος. Το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι αφορά στα εσωτερικά χωρικά ύδατα, στα στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας και στην
ΑΟΖ. Θα σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να χρησιµοποιήσετε πληθυντικό αριθµό, «στις ΑΟΖ». Καταλαβαίνετε το λόγο.
Έρχοµαι τώρα, στα θέµατα εφαρµογής του νοµοσχεδίου.
Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα αν και νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο δεν
δίνει απάντηση. Με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι διαδικασίες, µέχρι
να φθάσουµε στις κυρώσεις ή στα δικαστήρια; Πρότασή µου
είναι, να επιφυλάξετε µία υπουργική απόφαση, µε σκοπό να περιγράψετε αναλυτικά όλη τη διαδικασία που µεσολαβεί.
Σχετικά µε το ύψος των προστίµων: Ακούστηκε, κυρίως στην
επιτροπή, ότι το ύψος τους δεν είναι υψηλό και ως εκ τούτου δεν
επιτυγχάνεται ο σκοπός του νοµοσχεδίου, που είναι η αποτροπή.
Έγινε κάποια έρευνα; Εξετάστηκαν πρακτικές άλλων χωρών; Ρωτήθηκαν εµπειρογνώµονες;
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, ο EMSA. Θα καταθέσω εδώ σχετικό κείµενο από την ιστοσελίδα του, σχετικά µε το αντικείµενο
του οργανισµού. Στο σκέλος «καθαρές θάλασσες», περιλαµβάνονται και συστήµατα παρακολούθησης των θαλασσών µε δορυφόρους, τα οποία διατίθενται µάλιστα προς χρήση δωρεάν από
τα κράτη-µέλη του EMSA.
(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)
Επίσης, διαθέτει και ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το Clean- SEA NET, µε το οποίο παρακολουθούνται οι πετρελαιοκηλίδες. Γιατί δε γίνεται κάποια αναφορά στο νοµοσχέδιο, µια διασύνδεση έστω µε αυτόν τον οργανισµό;
Έχω εντοπίσει ορισµένες ακόµα ελλείψεις. Η οδηγία αναφέρεται σε επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις, είναι ένα εργαλείο το
οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να
υπάρχει πρόβλεψη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα διενεργούνται.
Κλείνοντας, θέλω να καταδείξω µε δυο συγκεκριµένα παραδείγµατα, την απόλυτη σύγχυση που επικρατεί σε ό,τι αφορά στα
θέµατα της θάλασσας, στο εσωτερικό της Κυβέρνησης κυρίως,
όµως, της προηγούµενης, γιατί εκείνη έλαβε τις πολιτικές αποφάσεις που όλοι γνωρίζουµε, σχετικά µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Πρώτον, το καλοκαίρι του 2011, ενσωµατώσαµε
την οδηγία 56/2008 µε σκοπό τη θέσπιση µιας θαλάσσιας στρατηγικής για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Καµµία σχετική αναφορά δεν υπάρχει στο παρόν νοµοσχέδιο, ούτε
καν στην αιτιολογική του έκθεση.
Σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, γιατί πιστεύω ότι δεν το γνωρίζετε, ότι την αρµοδιότητα για αυτήν τη θαλάσσια στρατηγική
έχει η ειδική υπηρεσία υδάτων. Και εδώ δεν έγινε καµµία αναφορά. Μάλιστα, υπάρχει και µια ειδική υπηρεσία συντονισµού,
στην οποία συµµετέχει και το Λιµενικό Σώµα. Προσέξτε, µιλάµε
για θαλάσσια στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος.
Καταλαβαίνετε προφανώς ότι αυτό που συζητάµε τώρα, είναι
υποσύνολο αυτής της στρατηγικής.
Δεύτερο παράδειγµα: Το Δεκέµβριο του 2011, ενσωµατώσαµε
την οδηγία 18/2009 για τον καθορισµό αρχών διερεύνησης ατυχηµάτων στις θαλάσσιες µεταφορές. Πρόκειται για το περίφηµο
Γ’ πακέτο για την ασφάλεια στη θάλασσα, το ERIKA ΙΙΙ, από το
γνωστό ναυάγιο. Τα λέω αυτά, γιατί ειδικά στο νοµοσχέδιο της
θαλάσσιας στρατηγικής ήµουν ο εισηγητής.
Καλή η ενσωµάτωση, αλλά εδώ, είναι προφανές ότι δεν ξέρουµε ποιος κάνει τι, ποιος ασχολείται µε τα θέµατα της θάλασσας και την πτυχή του περιβάλλοντος. Η απουσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας είναι εµφανέστατη, τα µπαλώµατα
που γίνονται είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα µπορέσει να τα δια-
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χειριστεί σωστά στο µέλλον. Κατά τη γνώµη µου, κύριε Υπουργέ,
τέτοια προχειρότητα για τη θάλασσα, πηγή ζωής για τη χώρα
µας, δεν επιτρέπεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας,
κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε, είναι προφανές -το είπαµε και
στην Επιτροπή- ότι έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Και αν η
καθυστέρηση θα ήταν άνευ αντικειµένου για την Αυστρία ή το
Λουξεµβούργο, πώς µπορεί να χαρακτηριστεί η καθυστέρηση
για τη µεγαλύτερη ναυτική χώρα του κόσµου, για τη χώρα µε το
µεγαλύτερο µήκος ακτογραµµών της Ευρώπης;
Σ’ αυτήν την περίπτωση, προβλέπω ότι δεν θα είχε ασχοληθεί
η χώρα ποτέ ή µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση µε την ενσωµάτωση. Αξίζει να τονιστεί ότι η Ελλάδα αποτελεί τη µοναδική χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είχε, τουλάχιστον µέχρι τώρα,
αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο. Κάποια στιγµή επιτέλους, η χώρα θα
πρέπει να νοµοθετεί από µόνη της, όχι κάτω από την πίεση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών φορέων αλλά επειδή η ίδια
αποφασίζει ότι πρέπει να αποκτήσει επιτέλους συγκροτηµένο θεσµικό πλαίσιο και ρυθµίσεις, ένα θεσµικό πλαίσιο, που να οχυρώνει την ίδια την ελληνική κοινωνία και τους ελληνικούς
θεσµούς. Τέλος πάντων! Κάλιο αργά παρά αργότερα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος έχει τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική σηµασία, αφού η ναυτιλία και ο τουρισµός, συνιστούν δυο
από τις λίγες ελπίδες µας για την αντιµετώπιση της κρίσης. Στο
πλαίσιο αυτό, εκφράζουµε τις αντιρρήσεις µας σε ρυθµίσεις που
το υποβαθµίζουν, αφού προηγουµένως πούµε σαφέστατα, ρητά
και κατηγορηµατικά ότι στηρίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο
και σε όλα του τα άρθρα.
Ξεκινώ από τα πρόστιµα. Τα προβλεπόµενα πρόστιµα από το
νοµοσχέδιο είναι ιδιαίτερα µικρά. Υπονοµεύουν την ουσία του
νόµου, καθώς είναι αµφίβολο το αν θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Και ναι µεν ο σκοπός είναι να πληρώσουν οι ρυπαίνοντες
αλλά να µην καταστραφεί το οικοσύστηµα. Διότι, αν καταστραφεί, δυστυχώς δεν επανέρχεται. Ο αποτρεπτικός χαρακτήρας,
θα έπρεπε να διαπνέει όλο το νοµοσχέδιο, όπως εξάλλου είναι
και το πνεύµα της οδηγίας που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.
Η οδηγία στο προοίµιό της, αναφέρει ότι οι ποινές θα πρέπει
να είναι αρκετά αυστηρές, ώστε να αποτρέπουν κάθε παράβαση
εκ µέρους των πιθανών ρυπαινόντων. Ουσιαστικά, να υιοθετηθούν οι αρχές της αποτροπής, αναλογικότητας και αποτελεσµατικότητας.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την οδηγία, προβλέπεται η επιβολή
αποτελεσµατικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Δυστυχώς, αυτό
το στοιχείο το αποτρεπτικό, δεν αντανακλάται στο σχέδιο νόµου.
Ούτε πρόστιµα προτείνονται, αλλά ούτε καν αναφορά γίνεται στο
σκοπό του νοµοσχεδίου. Σε σοβαρές περιπτώσεις ή σε αποδεδειγµένα επαναλαµβανόµενες παραβάσεις, θα µπορούσε να
προβλεφθεί ο παροπλισµός του πλοίου που ρυπαίνει. Αξίζει να
επαναληφθεί ότι τέτοιου είδους αδικήµατα, µπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση ολόκληρες
περιοχές.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ
σε ένα σοβαρότερο θέµα, ένα θέµα µεθοδολογίας και θεσµικής
ολοκλήρωσης. Πριν από λίγο, είχαµε τη συνεδρίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του Ποινικού Δικαίου. Εκεί, λοιπόν, συζητήσαµε την
ποινική προστασία του περιβάλλοντος, για την τροποποίηση του
άρθρου 28 του ν. 1650. Μία αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή,
βεβαίως, µε εξειδικευµένες περιπτώσεις, όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση, κ.λπ..
Όµως, όσον αφορά γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, αυτή θα έπρεπε να περιλαµβάνεται σε ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο ολοκληρωµένης προστασίας του
συστήµατος του περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και φυσικού.
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Βεβαίως, θα ήθελα να αναφέρω και το παράταιρο ότι στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε στην επιτροπή, αρµόδιος είναι ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι αρµόδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πρόκειται για ένα θεσµικό έλλειµµα, λοιπόν, το οποίο πρέπει
να αντιµετωπιστεί, προκειµένου να έχουµε αποτελεσµατική προστασία και, βεβαίως, µε τις ανάλογες ποινές.
Θέλω να σταθώ, επίσης, στην αναφορά που γίνεται, δυστυχώς,
στη διόρθωση της προηγούµενης οδηγίας, δηλαδή στην τροποποίηση του άρθρου 5 Α για τα ποινικά αδικήµατα σε περιπτώσεις
ρυπάνσεων ήσσονος σηµασίας, για τις περιπτώσεις δηλαδή που
η διαπραχθείσα πράξη, δεν συνεπάγεται υποβάθµιση της ποιότητας του ύδατος. Όµως, αυτό µπορεί να συµβεί, όταν είναι επαναλαµβανόµενο. Τι σηµαίνει αυτή η πρόβλεψη; Πώς θα αντιµετωπιστούν οι επαναλαµβανόµενες ήσσονος σηµασίας περιπτώσεις,
τις οποίες δεν µπορούµε να ελέγξουµε και οι οποίες συµβαίνουν
όχι µόνο µεµονωµένα, αλλά και σωρευτικά και κάποια στιγµή, θα
οδηγήσουν στην υποβάθµιση της ποιότητας του νερού; Γιατί, δηλαδή, µία ήσσονος σηµασίας ρύπανση, η οποία κατά περίπτωση
ή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων µπορεί να οδηγήσει σ’
αυτό το σηµείο, να µην τιµωρείται;
Δυστυχώς, εκτιµούµε ότι ακόµα και σε σοβαρές ρυπάνσεις, θα
έχουµε απαλλακτικές αποφάσεις λόγω ακριβώς της εφαρµογής
της συγκεκριµένης διάταξης, γνωρίζοντας βεβαίως και το σύστηµα που επικρατεί στη χώρα, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους
φορείς, αλλά και τις διωκτικές αρχές που καλούνται να εφαρµόσουν συγκεκριµένες διατάξεις.
Για παράδειγµα, ποιος θα τεκµηριώνει αν η ρύπανση είναι ουσιώδης, σοβαρή, επικίνδυνη ή οτιδήποτε άλλο; Το ίδιο ερώτηµα
ετέθη από πολλούς και στη συζήτηση του άλλου νοµοσχεδίου
στην επιτροπή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα περιβαλλοντικά
αδικήµατα είναι αιφνίδια και βεβαίως οι επιπτώσεις σε πολλές
περιπτώσεις διατηρούνται λίγο και απαιτείται άµεση παρέµβαση
προκειµένου να βεβαιωθεί, να τεκµηριωθεί η ρύπανση, η παράβαση.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι στη χώρα δεν υπάρχουν οι
µηχανισµοί άµεσης παρέµβασης. Γνωρίζουµε, για παράδειγµα,
ότι µπορεί η εξέταση ενός δείγµατος να διαρκέσει µέρες ή και
εβδοµάδες, οπότε πλέον είναι και άνευ αντικειµένου η οποιαδήποτε προσπάθεια τιµωρίας ή αποκατάστασης µέσω του Ποινικού
Δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι εµπειρίες από τη δικαστική διερεύνηση των περιβαλλοντικών αδικηµάτων είναι άκρως οδυνηρές. Συνήθως, η διερεύνηση
ξεκινά κατόπιν µηνυτήριων αναφορών πολιτών ή κοινωνικών οργανώσεων, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν και τη σοβαρότητα
της ρύπανσης στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σ’ αυτές δε
τις περιπτώσεις, βεβαίως, τα δικαστήρια οδηγούνται σε απαλλακτικές αποφάσεις ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων. Θα έπρεπε
να προβλέπεται τιµωρία ακόµα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις της
ήσσονος σηµασίας.
Σε τελευταία ανάλυση πρέπει να βρεθεί ένας µηχανισµός ο
οποίος να τεκµηριώνει υποχρεωτικά το βαθµό της ρύπανσης. Το
γεγονός ότι το προβλέπει η οδηγία δεν σηµαίνει ότι µας δεσµεύει. Κάθε κράτος-µέλος µπορεί να υιοθετεί πιο αυστηρές διατάξεις απ’ αυτές που προβλέπονται στην οδηγία.
Όσον αφορά δε την πρόληψη, θα µπορούσε να υπάρχει µια
πιο ουσιαστική επέµβαση στο νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει, όµως,
καµµία µέριµνα και συνοδευτικά µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πριν φτάσουµε στην αποτροπή, χρειάζεται να εστιάσουµε και
στην πρόληψη. Βεβαίως απαιτείται ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σχέδιο δράσης µε αντίστοιχους µηχανισµούς. Είµαστε, όµως, στην περίοδο της κρίσης και υπάρχει δηµοσιονοµική
στενότητα. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η
προστασία του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος
της χώρας είναι η προστασία του µεγαλύτερου συγκριτικού πλεονεκτήµατος, κάτι που µπορεί να µας οδηγήσει µε ασφάλεια
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στην αντιµετώπιση της κρίσης και στη διέξοδο από αυτήν.
Τελειώνω, επαναλαµβάνοντας για άλλη µια φορά ότι η Δηµοκρατική Αριστερά τοποθετείται θετικά στο παρόν νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Το λόγο έχει για δεκαοκτώ λεπτά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Γεώργιος Πεταλωτής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι δεν θα εξαντλήσω το χρόνο
µου.
Με δεδοµένο ότι σ’ αυτήν τη συζήτηση για την προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων,
περιλαµβανοµένων και των ποινικών κυρώσεων για αδικήµατα
ρύπανσης, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/123/ΕΚ
έγινε εκτενής συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή και µάλιστα σε
δύο συνεδριάσεις, όπου υπήρξε µία πολύ σηµαντική συµβολή
όλων των συναδέλφων. Μάλιστα, υιοθετήθηκαν –βέβαια, στο
πλαίσιο που υπήρχε η δυνατότητα- πολλές από τις παρατηρήσεις
και σε νοµοτεχνικό, αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια γενική αναφορά. Ήδη και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, αλλά και οι ειδικοί αγορητές και οι
συνάδελφοι οι οποίοι µίλησαν συνέβαλαν και συνεισέφεραν και
στην επιτροπή, αλλά και σήµερα εδώ.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να απαντήσω σε πολύ συγκεκριµένα
ζητήµατα τα οποία τέθηκαν και σ’ αυτήν τη διαδικασία που διεξάγεται στην Αίθουσα της Ολοµέλειας.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να πω ότι έχει σηµασία για µας ότι
η θαλάσσια ρύπανση τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι περισσότερες θάλασσες παγκοσµίως, µεταξύ των οποίων µεγάλο µέρος και των ευρωπαϊκών και µεσογειακών θαλασσών, υποβαθµίζονται σηµαντικά. Με τον τρόπο
αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όπως γνωρίζουµε, οι θάλασσες, αλλά και το περιβάλλον δεν γνωρίζουν σύνορα, τουλάχιστον έτσι όπως τα αντιλαµβανόµαστε εµείς σε διοικητικό και κρατικό επίπεδο.
Υπό την έννοια αυτή, είναι σηµαντικές οι παρατηρήσεις των
συναδέλφων ότι χρειάζεται µια οµογενοποίηση της νοµοθεσίας
-κάτι που αναδείξαµε και στην επιτροπή- µια κωδικοποίηση θα
µπορούσα να συµπληρώσω εγώ. Φυσικά όλα αυτά µπορούν να
ενταχθούν στο πλαίσιο της καλής νοµοθέτησης.
Όµως, όπως γνωρίζουµε όσοι ασχολούµαστε µε θέµατα δικαιοσύνης ειδικότερα, υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα πολυνοµίας και
έλλειψης κωδικοποίησης και οµογενοποίησης της νοµοθεσίας
µας. Οι συνθήκες αλλάζουν µέρα µε τη µέρα και συνεπώς οι νοµοθετικές ρυθµίσεις πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις, αν θέλουµε να έχουµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα απονοµής
δικαίου και σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, σε ό,τι
αφορά στη ρύπανση από τα πλοία.
Τόσο, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο για την προσαρµογή της οδηγίας 2009 για τα θαλάσσια ατυχήµατα όσο και µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο για το πλαίσιο των ποινικών κυρώσεων στους υπαίτιους θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και τις διεθνείς συµβάσεις τις οποίες έχει
υπογράψει η χώρα µας, πιστεύουµε ότι γίνονται ουσιαστικά βήµατα, έτσι ώστε να προσπαθούµε να αποτρέπουµε, αλλά και να
προλαµβάνουµε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, τέτοιου είδους
εγκλήµατα.
Το παρόν νοµοσχέδιο ενσωµατώνει µια οδηγία που έχει ένα
συγκεκριµένο εύρος εφαρµογής που σχετίζεται µόνο µε την
απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Συνεπώς, θέµατα
γενικότερης προστασίας του περιβάλλοντος δεν έχουν άµεση
εφαρµογή και δεν πραγµατεύονται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι οι παράνοµες συµπεριφορές που
έχουν ως αποτέλεσµα τη ρύπανση του βυθού ή των ακτών µένουν ατιµώρητες. Για τις πράξεις αυτές ισχύει η γενικότερη νο-
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µοθεσία, όπως το π.δ. 55/98 για τη θαλάσσια ρύπανση ή ο ν.
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπει
γενικότερες ρυθµίσεις. Να σηµειωθεί, βέβαια, εδώ ότι οι ρυθµίσεις της οδηγίας ως ειδικές υπερισχύουν κάθε άλλης ρύθµισης
και ότι οι νόµοι 743/77 και 1650/86 εφαρµόζονται µόνο όταν οι
ρυθµίσεις της οδηγίας δεν έχουν εφαρµογή.
Ο σκοπός αυτής της οδηγίας είναι αφ’ ενός να εναρµονιστεί
το δίκαιο των κρατών-µελών για τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη ρύπανση από τα πλοία, έτσι ώστε να µην υπάρχουν
µεγάλες αποκλίσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης. Να σηµειώσω εδώ πέρα κάτι ότι η οδηγία αυτή προβλέπει πλαίσια στις
ποινές και στα πρόστιµα και τα κράτη-µέλη, όπως είναι η χώρα
µας εν προκειµένω, καλούµαστε να προσαρµόσουµε στην έννοµη εσωτερική µας τάξη αυτές που επιλέγουµε.
Σε σχέση, λοιπόν, µε την οδηγία –κι αυτό το λέω για τους συναδέλφους που άσκησαν κριτική ότι οι ποινές δεν είναι βαριέςνα αναφέρω και να τονίσω ότι είµαστε στα ανώτερα δυνατά πλαίσια. Επίσης, οι ποινές είναι πολύ πιο αυστηρές από το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς κι αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής µας.
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου, σκοπός
µας δεν είναι να βάλουµε δυσθεώρητες ποινές έτσι ώστε πολλές
απ’ αυτές να µείνουν στα χαρτιά και να µην είναι αποτελεσµατικές απλώς για να τροµάξουµε υποτίθεται κάποιους έτσι ώστε στο
τέλος να µείνουν ανεφάρµοστες, αλλά σκοπός µας είναι να εισάγουµε κυρώσεις οι οποίες είναι αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές, σύµφωνες δηλαδή µε την αρχή της αναλογικότητας. Οι όροι αυτοί δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά είναι όροι
που αφορούν στις ποινές που έχουν προκληθεί µετά από σηµαντική µελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς µία ποινή µπορεί
να είναι συγχρόνως αποτρεπτική αλλά και αποτελεσµατική.
Σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι το διακύβευµα κάθε νοµοθετήµατος, θα πρέπει προστατεύοντας το έννοµο αγαθό να
σταθµίζουµε όλες εκείνες τις παραµέτρους, έτσι ώστε να θεραπεύεται στο τέλος το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο δηµόσιο συµφέρον συνίσταται σαφώς στην προστασία των θαλασσών µας
αλλά και στο να µην εξοντώνουµε επιχειρήσεις µέσα από ποινές,
τις οποίες κάποιοι ίσως τις θεωρούσαν λογικές, αλλά στο τέλος
θα ήταν µη εφαρµόσιµες και µη εύλογες για την προκειµένη περίπτωση.
Όσον αφορά στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχω απαντήσει και
στην επιτροπή. Προφανώς η συνάδελφος δεν τις είχε σηµειώσει.
Όµως, στην αιτίαση ότι η οδηγία αφορά τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τρίτα κράτη, να τονίσω για άλλη µια
φορά ότι η οδηγία σαφώς αφορά τα κράτη-µέλη, αλλά εφαρµόζεται για κάθε πλοίο µε ξένη σηµαία και δεν ισχύει ότι εξαιρούνται αδικαιολόγητα από την ελληνική δικαιοδοσία σκάφη µε ξένη
σηµαία που ρυπαίνουν εσωτερικά ύδατα, γιατί υπάρχει σαφής
αναφορά στο άρθρο 5 που απαντάει σ’ αυτήν την αιτίαση.
Επίσης, θα ήθελα να πω, ότι σχετικά µε την παρατήρηση του
συναδέλφου ότι τα διοικητικά πρόστιµα αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο, το Πράσινο Ταµείο είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου νεοσυσταθέν και µάλιστα, όσον αφορά στην
προστασία της θάλασσας, µε υπουργική απόφαση διατίθενται
αποκλειστικά και µόνο αυτά τα πρόστιµα του Πράσινου Ταµείου
για σκοπούς πρόληψης και εξουδετέρωσης της ρύπανσης της
θάλασσας, όπως προµήθεια και επισκευή πλωτών σκαφών απορρύπανσης -εκεί πηγαίνουν τα χρήµατα από τα διοικητικά πρόστιµα- την εκπόνηση µελετών για θέµατα προστασίας θαλασσίου
περιβάλλοντος, για κάλυψη εξόδων ανέλκυσης, αποµάκρυνσης
ή εξουδετέρωσης ναυαγίων από τις λιµενικές αρχές, κάτι που θεωρούµε ότι είναι πολύ πιο συγκεκριµένο και πολύ πιο ειδικό απ’
ότι γενικότερα στον κρατικό προϋπολογισµό.
Τέλος, θα ήθελα να κλείσω µε µία αναφορά, γιατί άκουσα από
πολλούς συναδέλφους -και µάλιστα το συνέδεσαν ακόµη και µ’
αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία- ότι δεν υπάρχει προσέλκυση
των νέων µας στη θάλασσα.
Καλό θα ήταν να λέγαµε ότι έχουν καλυφθεί όλα τα ζητήµατα.
Όσοι γνωρίζουν ξέρουν πολύ καλά ότι οι ναυτικοί µας παρακαλάνε για δουλειά στα ναυτιλιακά γραφεία. Άρα, κάτι τέτοιο δεν
ισχύει.
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Εµείς αυτό που κάνουµε µε τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία,
πέρα από την εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία, είναι να επιβάλουµε πολύ σταθµισµένα αυστηρές, αποτελεσµατικές και αναλογικές κυρώσεις σε όλους όσους ρυπαίνουν τη θάλασσα µε τον
τρόπο που προβλέπεται και µάλιστα και στα νοµικά πρόσωπα
καθώς και σε ένα εύρος προσώπων και όχι απλώς σε Έλληνες
ναυτικούς, όπως ειπώθηκε κατά κόρον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
κ. Πεταλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, έξι µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός
από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Παλλήνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα θέµα στο οποίο
λίγο-πολύ η Βουλή –τουλάχιστον στη µεγάλη της πλειοψηφίαέχει ενιαία αντίληψη. Θα µου επιτρέψετε να καταναλώσω ελάχιστο χρόνο -ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να εκµεταλλευτώ ούτε
το µισό από τα δώδεκα λεπτά που δικαιούµαι- για να παρακαλέσω και να επιστήσω την προσοχή σας στις παρατηρήσεις και
του εισηγητή µας κ. Δαβάκη, αλλά και του συναδέλφου κ. Μουσουρούλη.
Ο κ. Μουσουρούλης έκανε εξαιρετικά κρίσιµες παρατηρήσεις,
ιδίως στα θέµατα που αφορούν και άλλες οδηγίες που έχουν κυρωθεί. Η τοποθέτησή του ήταν αξιόλογη και κατά το εξής: Το ελληνικό δίκαιο πάσχει από την εισδοχή οδηγιών ως µετεωριτών
µέσα στη συνολική έννοµη τάξη, χωρίς να κωδικοποιούνται και
χωρίς στην πραγµατικότητα να αφοµοιώνονται. Κινδυνεύουµε,
µετά από ορισµένα χρόνια, το ελληνικό δίκαιο να είναι µία αέναη
σειρά αποσπασµατικών διατάξεων, οι οποίες να µην έχουν δυνατότητα κοινής προσέγγισης, κοινής ερµηνείας και κοινής αντιµετώπισης.
Το ελληνικό δίκαιο έχει ένα βαθύτατο φιλοσοφικό υπόβαθρο.
Μπορεί να είµαστε µία χώρα, όχι ιδιαίτερα αναπτυγµένη, να
έχουµε προβλήµατα στις υποδοµές, αλλά η φιλοσοφία του δικαίου µας µπορεί να µας καθιστά περήφανους.
Πολύ φοβούµαι ότι ο τρόπος εισαγωγής των οδηγιών –και το
έχω αναφέρει επανειληµµένα- δηµιουργεί πολύ µεγάλα προβλήµατα και για την ενότητα του δικαίου και για τη φιλοσοφία του
δικαίου και για την εφαρµογή του δικαίου. Δηµιουργεί πολύ µεγάλα προβλήµατα για τον νοµικό του µέλλοντος.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να παρακαλέσω και για τη
δική σας προσοχή σε αυτό. Υπάρχει ένα ειδικό πρόβληµα -το
οποίο δεν ξέρω εάν το είδατε ή εάν τοποθετηθήκατε σε αυτό,
παρακολουθώντας την οµιλία σας δεν το άκουσα, ίσως κάτι να
µου διέφυγε- στο άρθρο 6 παράγραφος 5, το οποίο αφορά την
έννοια του «συµβάλλοντος» στην τέλεση αδικηµάτων των παραγράφων 1 και 3. Υπάρχει και µία εκτεταµένη παράγραφος στην
έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Νοµίζω ότι
δεν είναι δόκιµη η παράγραφος 5 και θα δηµιουργήσει µεγάλα
προβλήµατα και στην εφαρµογή της στα δικαστήρια. Υπάρχει,
επαναλαµβάνω και για εσάς και για τους νοµοτεχνικούς του
Υπουργείου και παρατήρηση στη σελίδα τέσσερα της έκθεσης
επί του νοµοσχεδίου του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής,
η οποία αναφέρεται στη διεύρυνση της έννοιας του αυτουργού
και στην εν πολλοίς ασυµβατότητα µε την υπόλοιπη έννοια του
δικαίου.
Θα ήθελα και πάλι από το Βήµα αυτό να επανέλθω και να σας
παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, για το θέµα της τροπολογίας που
επιχειρήσατε και σήµερα, πέραν των διατάξεων του Συντάγµατος, να φέρετε στη Βουλή.
Να ξεκαθαρίσω το εξής από την πλευρά της Νέας Δηµοκρα-
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τίας: Ούτε άγνοια έχουµε των µεγάλων προβληµάτων του σωφρονιστικού συστήµατος ούτε των αδιεξόδων τα οποία υπάρχουν στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Όταν ήµουν Υπουργός το 2009 είχα πει ότι το σωφρονιστικό
σύστηµα της χώρας, αν υποθέσουµε ότι καταβάλλεται µία επίπονη και επιµελής προσπάθεια, χρειάζεται το λιγότερο δέκα χρόνια για να φτάσει σ’ ένα ανεκτό επίπεδο και τα δέκα αυτά χρόνια
έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για ένα εκτεταµένο κατασκευαστικό
έργο το οποίο δεν έχω δει να ολοκληρώνεται και για µία δηµιουργία στελεχών του σωφρονιστικού συστήµατος µέσα από µία
σχολή η οποία είχε ξεκινήσει, αλλά η οποία δυστυχώς και αυτή
δεν προχώρησε.
Παρά ταύτα, έχουµε γνώση των αδιεξόδων αλλά και επιµονή,
διότι ειλικρινά σας λέω ότι πρόκειται για πραγµατική εµµονή σ’
αυτήν την τροπολογία. Δεν µπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Αντιµετωπίζουµε µία Κυβέρνηση η οποία δεν είναι µία Κυβέρνηση
που απολαµβάνει γενικά της λαϊκής εντολής. Είναι µία Κυβέρνηση ειδικού σκοπού η οποία στηρίζεται από τρία κόµµατα εντός
κυβέρνησης και από Βουλευτές εκτός αυτής για να µπορέσει να
ολοκληρώσει ένα συγκεκριµένο έργο και από κει και πέρα να
πάµε σε εκλογές. Στο πλαίσιο αυτής της Κυβέρνησης η οποία
ούτως ή άλλως είναι θέµα εάν έχει εξήντα, εβδοµήντα, ογδόντα
µέρες ζωής, φέρνετε µία τέτοια τροπολογία και µάλιστα επικαλείσθε ανακριβώς ότι αυτή η τροπολογία είναι όµοια µε προηγούµενες τροπολογίες και αναφέρετε δέκα, δεκαπέντε Υπουργούς
Δικαιοσύνης, µεταξύ των οποίων κι εµένα, ενώ αυτό δεν είναι καθόλου αληθές και το γνωρίζετε. Πηγαίνετε σε καινούργια εδάφη,
σε καινούργιους τόπους. Αναφέρεστε πλέον στη δεκαετία. Η
ποινή δεκαετούς κάθειρξης είναι για περιπτώσεις στις οποίες
προβλέπονται ισόβια και επετεύχθησαν ελαφρυντικό ή ελαφρυντικά. Μιλάµε για βαρύτατα αδικήµατα.
Εγώ δεν γνωρίζω στο δίκαιο να υπάρχει άλλη τέτοια προσέγγιση, άλλη τέτοια απόπειρα σαν τη δική σας. Σ’ αυτές τις βαρύτατες περιπτώσεις εισηγείσθε ότι θα πρέπει κάποιος να
απολύεται από τις φυλακές µε απλή αίτηση στον εισαγγελέα και
µε ελάχιστο χρονικό διάστηµα παραµονής που µπορεί να µην
υπερβαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις τον ενάµιση χρόνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα συζητάµε για την
τροπολογία; Πείτε µου για να το καταλάβω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ να προστατεύσω και εσάς και την Κυβέρνηση την οποία στηρίζουµε απ’
αυτό το οποίο εσείς –ως Υπουργείο, όχι προσωπικά- ανακοινώσατε ότι θα πράξετε, δηλαδή ότι θα ξαναφέρετε την ίδια τροπολογία µετά από έξι µέρες. Γιατί προσπαθώ να σας προστατεύσω;
Διότι εµείς θέλουµε αυτή η Κυβέρνηση να πετύχει το σκοπό της.
Θέλουµε να στηρίξουµε αυτήν την Κυβέρνηση και µας αναγκάζετε πραγµατικά να βρεθούµε απέναντι σε σας ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οφείλω να πω όχι στην Κυβέρνηση συνολικά, διότι δεν έχω καµµία ένδειξη ότι το Υπουργικό Συµβούλιο
και ο Πρωθυπουργός έχουν γνώση αυτής της τροπολογίας και
ότι στηρίζουν αυτή την πολιτική. Σ’ αυτήν την Αίθουσα ήταν την
Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής
τον οποίο, όταν έλαβε το λόγο, δεν τον άκουσα να πει µία κουβέντα για να στηρίξει τη δική σας προσέγγιση όταν επ’ αυτού ζήτησα τη δική του παρέµβαση για να µην περάσει αυτό το θέµα.
Σας παρακαλώ λοιπόν ειλικρινά: Μην επιµείνετε τουλάχιστον
στο θέµα της δεκαετίας. Θα µας βρείτε απολύτως απέναντι και
δεν θα βρείτε µόνο τη Νέα Δηµοκρατία απολύτως απέναντι, αλλά
θα βρείτε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας απέναντι.
Θα µου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω και τούτο, κύριε
Υπουργέ, διότι είµαστε υποχρεωµένοι να σκεφτόµαστε και ανάποδα: Θα σας παρακαλέσω να προσκοµίσετε και να καταθέσετε
στη Βουλή των Ελλήνων κατάλογο των περιπτώσεων που αφορά
η διάταξη που φέρνετε, διότι αυτή η εµµονή, µετά από τέσσερις
παρακλητικές παρεµβάσεις του οµιλούντος και της Νέας Δηµοκρατίας και µετά από παρόµοιες τοποθετήσεις άλλων κοµµάτων,
να φέρνετε την ίδια τροπολογία, µε τον ίδιο τρόπο, µε σαφέστατη εµµονή, δεν µπορεί παρά να µας εµβάλλει σε δεύτερες
σκέψεις.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, από του Βήµατος και θα σας παρακα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λέσω και µε τον κοινοβουλευτικά ορθό τρόπο να καταθέσετε κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες ισχύει η περίπτωση της δεκαετίας. Δεν αναφέροµαι στις παραγράφους 1 και 2 της
τροπολογίας, δεν µε ενδιαφέρουν και δεν µε αφορούν. Αυτές
πραγµατικά έχουν προηγούµενα. Τις περιπτώσεις όµως της δεκαετίας, δηλαδή αυτές που αναφέρονται σε καθείρξεις µέχρι δεκαετίας, να κατατεθεί κατάλογος των περιπτώσεων στις οποίες
αφορούν και να εξεταστεί αυτό για να δούµε, εν πάση περιπτώσει, προς τι η εµµονή.
Δύο παρατηρήσεις λοιπόν. Η µία είναι –επαναλαµβάνω- να κατατεθεί ο κατάλογος των περιπτώσεων, να δούµε και πόσο µεγάλος είναι αυτός ο κατάλογος, διότι για να υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Δένδια, ακούστηκε
αυτό. Μιλήστε επί του νοµοσχεδίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ακόµα πέντε
λεπτά.
Για να υπάρχει ακόµα η εµµονή, σηµαίνει ότι κάτι υπάρχει και
πρέπει να είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις, να είναι και
εκατό και διακόσιες και τριακόσιες. Δεν είναι αυτό το πρόβληµα
των ελληνικών φυλακών.
Από την άλλη σας παρακαλώ θερµά και ειλικρινά, κύριε
Υπουργέ, όπως σας έχω παρακαλέσει επανειληµµένα: Μη µας
φέρνετε σε δύσκολη θέση. Μην ξαναφέρετε αυτήν την τροπολογία µ’ αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή και για την ελαφρά παρέκβαση
του θέµατος, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδια.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Πλεύρη, ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, αναγκαζόµαστε και επανερχόµαστε σε ένα θέµα το οποίο ετέθη στην
αρχή της συνεδρίασης και για το οποίο απάντησε ο κ. Παπαϊωάννου. Ο κ. Δένδιας προφανώς θεώρησε ότι έπρεπε να γίνει µεγαλύτερη κουβέντα. Μάλιστα είναι πραγµατικά περίεργο γιατί ενώ
υπήρξε πρόταση να νοµιµοποιηθεί σήµερα η συζήτηση αυτής
της τροπολογίας, τελικά δαπανήθηκε πολύς χρόνος από τον
αξιότιµο συνάδελφο, κ. Δένδια, για να κάνει πολύτιµες παρατηρήσεις -είναι αλήθεια- τέτοιες που θα γίνονταν αν θα συζητιόταν
αυτή η τροπολογία.
Να τονίσω εδώ προς άρση αµφισβητήσεων ή αµφιβολιών γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός την τροπολογία αυτή.
Να επαναλάβω, γιατί δεν ξέρω αν ακούστηκε όπως έπρεπε να
ακουστεί ο κ. Τζαβάρας της Νέας Δηµοκρατίας ήταν χθες στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και έγινε µακρά συζήτηση επί της τροπολογίας, όπως και ο κ. Πλεύρης από το ΛΑΟΣ.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις από τις πολιτικές δυνάµεις είναι
και θεµιτές και φυσικά και επιβεβληµένες να υπάρχουν σε µια
κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Επειδή εν τέλει αποφασίζει η
Βουλή όµως για τη νοµοθέτηση, θα είχαµε και θα έχουµε πιστεύω µετά από συµφωνία τη δυνατότητα να συζητήσουµε επί
της τροπολογίας αυτής.
Θα είναι µια τροπολογία που θα έχει να κάνει µε µια άµεση και
προσωρινή, βέβαια, αποσυµφόρηση των φυλακών. Όλοι γνωρίζουµε ότι όσο πηγαίνει πίσω δηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα
χωρίς να ισχυρίζεται κανείς ότι µε αυτήν την τροπολογία θα λυνόταν το µείζον ζήτηµα των καταστηµάτων κράτησης και των σωφρονιστικού συστήµατος και θα καλύπτονταν όλα όσα δεν έγιναν
τα προηγούµενα χρόνια. Από το να αναθεµατίζουµε ότι δε θα γινόταν τίποτα, µέχρι το να φτάσουµε σήµερα να επιχειρηµατολογούµε κατά της τροπολογίας, για την οποία δε δεχθήκατε, κύριε
Δένδια, να συζητηθεί, απέχει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, όλα γίνονται µε συνεννόηση αρκεί να υπάρχει η κατακλείδα. Και αν
πραγµατικά συζητιόταν η τροπολογία θα φέρναµε στοιχεία. Και
θα φέρουµε αν συζητηθεί η τροπολογία.
Θα δείτε ότι στην τροπολογία αυτή υπάρχει µια πολύ µεγάλη
οµάδα αδικηµάτων τα οποία εξαιρούνται. Θα εξαιρούνταν και
πολλά απ’ αυτά για τα οποία είπατε και την προηγούµενη φορά.
Ουσιαστικά είπατε την άποψή σας και στη συζήτηση για το σωφρονιστικό σύστηµα και σήµερα εδώ, χωρίς να δεχθείτε να γίνει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

συζήτηση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν συζητούµε την τροπολογία τώρα. Πρόκειται για άλλο νοµοσχέδιο. Επειδή έγινε η συζήτηση εδόθη ο
λόγος και στον κύριο Υπουργό για την απάντηση.
Παρακαλείται ο κ. Πλεύρης να πάρει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ θέλω µόνο τρία λεπτά, κυρία
Πρόεδρε. Δε θα κάνω χρήση του χρόνου µου. Πράγµατι δεν
ήθελα να το συζητήσω. Θα µου επιτρέψετε όµως -όπως επετράπη να γίνει µια τοποθέτηση- για την καταγραφή των Πρακτικών σε αυτό το τρίλεπτο να αναφερθώ στην τροπολογία που δε
συζητείται.
Η βασική µας διαφωνία σε όλες αυτές τις τροπολογίες, που
ήρθαν και στο παρελθόν –αυτή έρχεται µε την επιβαρυντική περίσταση ότι συµπεριλαµβάνει και αδικήµατα κακουργηµατικής
φύσεως- είναι ότι δεν µπορεί σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, είτε
επειδή στις φυλακές υπάρχει συµφόρηση, είτε επειδή φοβόµαστε τυχόν εξεγέρσεις µέσα στις φυλακές να υποχωρούµε απέναντι στη νοµιµότητα και να µη γίνεται η έκτιση της ποινής κατά
τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας. Είναι µια
θέση αρχής µε την οποία διαφωνούµε πλήρως.
Μετείχαµε στις συζητήσεις που έκανε και ακούστηκαν αρκετές
προτάσεις από τον κύριο Υπουργό, τουλάχιστον να εξαιρεθεί µια
κατηγορία αδικηµάτων ιδιαιτέρως επικινδύνων. Δεν µας καλύπτει
ακόµα αυτή η διόρθωση που είχε γίνει παρ’ όλο που απεδέχθη
το Υπουργείο κάποιες από τις θέσεις µας. Θα την καταψηφίσουµε και πιστεύω ότι πρέπει να τη σκεφτεί το Υπουργείο για να
µην την επαναφέρει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής, κ. Κακλαµάνης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω να επωφεληθώ του χρόνου αφού αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν ακόµα προσέλθει για
την ψηφοφορία. Προφανώς έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτηση
του κορµού του νοµοσχέδιου. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, εκεί µια
δική µου τροπολογία, για την οποία ήθελα να πω δυο λόγια.
Προηγουµένως, όµως, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα που
ανέκυψε µε τις δύο τροπολογίες που είχε καταθέσει ο Υπουργός
για το νοµοσχέδιο που επρόκειτο να συζητηθεί σήµερα. Αυτό,
νοµίζω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαµβάνουµε υπ’ όψιν,
ότι, δηλαδή, εµπροθέσµως είχαν κατατεθεί οι τροπολογίες αυτές
κι αν για τις ανάγκες του νοµοθετικού έργου, όπως λέµε, δεν άλλαζε η ηµερήσια διάταξη σήµερα, θα συζητούντο κανονικά.
Με αυτό θέλω να πω πως όταν υπάρχει επί της ουσίας σεβασµός στον Κανονισµό, τότε πρέπει να υπάρχει και συναντίληψη.
Και νοµίζω ότι αυτό δεν υπήρξε σήµερα. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα
µπορούσε ο Υπουργός να καταθέσει ως εκπρόθεσµες αυτές τις
τροπολογίες και επί µεν της διαδικασίας να συµφωνήσουµε όλοι,
αλλά επί της ουσίας να τοποθετηθούµε, όπως έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, όπως έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, όπως θα έκανα κι εγώ.
Και νοµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι ήσασταν στην Έδρα όταν αναφέρθηκα.
Παρακαλώ τον παρευρισκόµενο εδώ Υφυπουργό να µεταφέρει
στον Υπουργό ότι παρά τη διαβεβαίωση που µου έδωσε κατά τη
συζήτηση επί της εκθέσεως της επιτροπής για τις φυλακές,
βλέπω ότι υπάρχει άρθρο –και µου κάνει εντύπωση το ότι οι έχοντες αντιρρήσεις δεν το έχουν επισηµάνει- το οποίο θεωρώ αντισυνταγµατικό. Πέραν της ουσίας, είναι και αντισυνταγµατικό.
Δηλαδή, παραγράφονται αδικήµατα και παύει η ποινική δίωξη εκκρεµών δικών για τους λόγους και για τα αδικήµατα που αναφέρει το άρθρο αυτό. Είναι λάθος. Το έχω εξηγήσει στον Υπουργό
και µεταγενεστέρως, εκτός από την ηµέρα εκείνη που ήταν εδώ.
Μου είπε ότι θεωρούσε πως αναφερόµουν σε αυτό το µεγάλο
νοµοσχέδιο που θα έρθει. Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ χοντρό
αυτό. Κάποιος που είναι αθώος θα του λέει ο κόσµος, παρεγράφη το αδίκηµά σου; Πρέπει να το δείτε. Και όταν εκδικαστούν
αυτές οι υποθέσεις, τότε φέρτε διάταξη για να πείτε αυτό που
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λέτε για τα άλλα αδικήµατα.
Φοβούµαι ότι οι επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης –το
έχω ζήσει και ο ίδιος ως Υπουργός Δικαιοσύνης- δεν έχουν πάντοτε το κριτήριο της πολιτικότητας και αντιλαµβανόµενοι το
πνεύµα της επιείκειας που διαπνέει τέτοιες διατάξεις, πολλές
φορές, αν και ειδικοί, δικαστές οι περισσότεροι, νοµίζω ότι οδηγούν το Υπουργείο, και τη Βουλή κατ’ επέκταση, σε αποφάσεις
που τελικώς εκθέτουν και το Υπουργείο και τη Βουλή στην κοινή
γνώµη.
Και ανέφερα τότε γιατί διαµαρτύροµαι. Διότι εκκρεµεί στα ποινικά δικαστήρια η υπόθεση των καρτέλ του καφέ και του ξενόγλωσσου βιβλίου. Να γίνουν οι δίκες και να κριθεί αν πρέπει να
πάνε αυτοί οι κύριοι στις φυλακές. Δυστυχώς, µέχρι τα πέντε
χρόνια εξαγοράζονται οι ποινές και όποιος έχει λεφτά µπορεί να
κάνει ό,τι θέλει. Εκεί έχουµε καταντήσει!
Αυτά παρακαλώ να τα µεταφέρετε στον Υπουργό. Εγώ δεν
ήµουν στην αρχή της συνεδριάσεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα είπατε και στον ίδιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα είπα χθες στον ίδιο. Να τα
µεταφέρετε σας παρακαλώ. Ας µη συνεχίσω τώρα µε αυτό που
έγινε. Όταν, δηλαδή, έρχεται ο Υπουργός στην αρχή της συνεδριάσεως, αν δεν υπήρχαν οι αντιρρήσεις, θα µπορούσαν να
είχαν περάσει και οι τροπολογίες αυτές έτσι, όταν οι άλλοι θα
ερχόµασταν εδώ για τη διαδικασία της άρσεως ασυλιών; Σας παρακαλώ!
Έρχοµαι και λέω όπως βλέπετε το σωστό και για εσάς, αλλά
και για το Κοινοβούλιο.
Κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία η δική µου αφορά το γεγονός
ότι πέντε χρόνια µετά την έκδοση της αποφάσεως της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
που επέβαλε πρόστιµο 75 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία
«VODAFONE» για το µεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν έχει
µέχρι σήµερα κανείς τιµωρηθεί ούτε ποινικώς, ούτε χρηµατικώς.
Αυτό το γεγονός εµένα µου επιτρέπει να λέω ότι αυτοί που υπήρξαν οι δράστες αυτών των εγκληµάτων, προφανώς, έχουν τη δυνατότητα εκβιάζοντας και θεσµούς και πρόσωπα να µένουν
ατιµώρητοι. Είναι τροµερό.
Έρχεται, λοιπόν, το Συµβούλιο της Επικρατείας και βγάζει µια
απόφαση, της οποίας ο εισηγητής κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ακροατήριο είναι απορριπτικός για τη «VODAFONE»
και στη συνέχεια στη διάσκεψη µετατρέπεται σε εισηγητή µιας
πλειοψηφίας µε διαφορά µιας ψήφου -µάλιστα ο Πρόεδρος του
δικαστηρίου καταψηφίζει- και ακυρώνει την απόφαση της ΑΔΑΕ,
διότι δεν συνεδρίασε δηµόσια όταν ο νόµος για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές λέει ότι συνεδριάζουν µυστικά, όχι δηµόσια. Για
πρώτη φορά το Συµβούλιο της Επικρατείας σε ένα τόσο σοβαρό
ζήτηµα µε λεφτά πολλά και ενδιαφερόµενους εντός και εκτός
της χώρας πολλούς έρχεται και αρχίζει µια νέα νοµολογία στο
θέµα αυτό.
Ο κύριος Υπουργός, ο οποίος δεν είναι εδώ τώρα, το πρωί
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας µας έφερε το σχέδιο
ενός νοµοσχεδίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Τον παρακάλεσα
το κοµµάτι που αφορά τις συνεδριάσεις τους να το φέρει σε
όποιο νοµοσχέδιο όσο το δυνατόν συντοµότερο, διότι δεν ξέρω
στο λίγο χρόνο που έχει αυτή η Βουλή πόσα νοµοσχέδια θα προφτάσουµε. Αν θέλουµε να σεβαστούµε ό,τι συµφωνήθηκε για το
χρόνο ζωής αυτής της κυβερνήσεως πρέπει η χώρα να πάει σε
εκλογές µόλις τελειώσει η δανειακή σύµβαση και ψηφιστούν και
οι υποχρεώσεις που θα συνοδεύουν τη δανειακή σύµβαση. Την
εποµένη πρέπει να διαλυθεί η Βουλή. Τότε τι θα γίνει µε αυτές
τις εκκρεµότητες;
Γι’ αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ, να το µεταφέρετε. Δεν θέλω να επιµένω και να δηµιουργώ προβλήµατα και
µάλιστα εντυπώσεις που στην προκείµενη περίπτωση θα είναι και
άδικες. Δεν µπορούµε, όµως, να ανεχόµαστε οποιεσδήποτε µη
σκόπιµες πληµµέλειες. Είναι όµως δυνατόν πέντε χρόνια, τρία
χρόνια η Νέα Δηµοκρατία και δύο χρόνια το ΠΑΣΟΚ και να αλωνίζουν και να βγαίνουν εφέτες και να βγάζουν πορίσµατα ότι τάχα
ο Πρωθυπουργός τότε, ο Υπουργός Άµυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν έλεγαν τίποτε το εθνικώς κρίσιµο στα τηλέφωνα;
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Μύρισε τα νύχια του ο κύριος εφέτης και έµαθε; Και έρχεται και
ο εισαγγελέας που τον στείλαµε πίσω από την Επιτροπή Θεσµών
και λέει ότι υπήρξε όχι τετελεσµένη πράξη κατασκοπείας, αλλά
απόπειρα µε δεκατέσσερα κινητά που τάχα από την Πρεσβεία τα
είχαν απέναντι λες και η Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι η Πρεσβεία
µιας χώρας του τρίτου κόσµου που δεν έχει τη δυνατότητα «Έσελον» και όλα τα άλλα για να παρακολουθεί και θα στήσει απέναντι
δεκατέσσερα κινητά. Είναι ντροπή η ελληνική δηµοκρατία να δέχεται αυτά τα «άχυρα» και να τα τρώει και να κάνει ότι δεν βλέπει.
Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε.
Η τροπολογία εκ των πραγµάτων δεν θέλω να µπει σε ψηφοφορία. Ελπίζω όµως –και το τονίζω- ότι θα έρθει διάταξη για τις
συνεδριάσεις των κατά το Σύνταγµα Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε
να δίδεται απάντηση σε όποιους οδήγησαν το Συµβούλιο της
Επικρατείας σε αυτήν την απόφαση. Σηµειωτέον ότι δεν υπεβλήθη ένσταση, αλλά όταν ένας Σπηλιωτόπουλος, γνωστότατος
για τη δεινότητά του δεν προβάλλει τέτοια ένσταση, έρχεται το
δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως λέει – το αναφέρω για τους δικηγόρους της Αίθουσας- ότι θα έπρεπε η ΑΔΑΕ να συνεδριάσει δηµόσια. Και αυτό το εµπνεύστηκε ο νεαρός Σύµβουλος Επικρατείας και όχι ο εκ των κορυφαίων καθηγητών διοικητικού δικαίου
και δικηγόρων γνωστότατος ο κ. Σπηλιωτόπουλος. Ε, βρωµάει
το πράγµα! Πώς να το κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον πρώην
Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαµάνη.
Ολοκληρώνουµε τις αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον
κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτη.
Κύριε Μπεντενιώτη, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου αφορά την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 35/2005 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σε σχέση µε τη
ρύπανση από πλοία, αλλά και µε τη θέσπιση κυρώσεων για την
περίπτωση παραβάσεων, η οποία έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 123/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου.
Πράγµατι, προκύπτει η αναγκαιότητα θέσπισης αποτελεσµατικών και αναλογικών κυρώσεων µέσω του ποινικού δικαίου, στις
περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση
ή υποβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη προστασία του.
Όντως για τη χώρα µας, το σχέδιο νόµου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, ακριβώς γιατί έχουµε µεγάλες ακτογραµµές, αλλά και
µεγάλο όγκο θαλασσίων µεταφορών. Για το λόγο αυτό, είναι µεγάλη η ανάγκη να υπάρξει ένα σύγχρονο και ενιαίο νοµοθετικό
πλαίσιο, αλλά και ρυθµιστικό κανονιστικό πλαίσιο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Το σχέδιο νόµου αποτελείται από τρία µέρη, το πρώτο στο
οποίο γίνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας στην οποία περιλαµβάνεται το αντικείµενο, οι ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής και οι
εξαιρέσεις, το δεύτερο, στο οποίο περιέχονται τα θέµατα της
εθνικής εφαρµογής, η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων,
τα ποινικά αδικήµατα, οι διοικητικές κυρώσεις και το τρίτο µέρος,
στο οποίο περιλαµβάνεται η εθνική ρύθµιση, η δικαιοδοσία και
το παράρτηµα του νοµοσχεδίου.
Με βάση δε, ακριβώς τις διατάξεις, η θαλάσσια ρύπανση είναι
πλέον ένα διεθνές έγκληµα που προσβάλλει οικουµενικές αξίες
της ανθρωπότητας, αφού προκαλείται υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ ειδική περιοχή χαρακτηρίζεται η θάλασσα της Μεσογείου, στην οποία απαγορεύεται
κάθε απόρριψη πετρελαίου, οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς
µείγµατος απ’ οπουδήποτε και αν προέρχεται από πετρελαιοφόρο ή οποιοδήποτε άλλο πλοίο µε µόνη εξαίρεση τα πολεµικά
πλοία και τα πλοία κρατικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, δεν αποτελούν παραβιάσεις κανόνων δικαίου οι περιπτώσεις απορρίψεως
ρυπογόνων ουσιών εφόσον γίνονται για την ασφάλεια του
πλοίου, αλλά και για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Ακόµη, δεν
αποτελεί παραβίαση η περίπτωση απόρριψης, όταν γίνεται µε
άδεια της αρµόδιας αρχής, για να έχουµε καταπολέµηση περιπτώσεων ρύπανσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν
και την κατά τόπον αρµοδιότητα για τα εγκλήµατα που τελέστηκαν στα εσωτερικά ύδατα του κράτους, στα χωρικά ύδατα του
κράτους και στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Έτσι, στην περίπτωση που έχουµε αδικήµατα που έχουν τελεστεί σε τόπους που δεν προσδιορίζεται η κατά τόπον δωσιδικία,
αυτά υπάγονται στα δικαστήρια του Πειραιά.
Σε ό,τι αφορά τα ποινικά αδικήµατα, είναι σηµαντικό το ότι η
ευρεία οικολογική καταστροφή είναι κακούργηµα και η ποινή που
απειλείται είναι κάθειρξη δέκα ετών και χρηµατική ποινή από
3.000 µέχρι 300.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται –αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να το επισηµάνουµε- φυλάκιση ενός έτους και χρηµατική
ποινή από 1.500 µέχρι 5.000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, οι υπαίτιοι της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος τιµωρούνται µε πρόστιµο από
60.000 µέχρι 1.200.000 ευρώ. Και αυτό είναι απαραίτητο να το
επικροτήσουµε, ακριβώς γιατί η αυστηροποίηση των κανόνων
αποτρέπει τις µεγάλες καταστροφές που έχουµε γνωρίσει ως
παγκόσµια κοινότητα.
Όµως, πρέπει να επισηµανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι
περιβαλλοντικές καταστροφές είναι µεγάλης έκτασης, όχι µόνο
για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία. Γι’ αυτό θα πρέπει η Δηµόσια Διοίκηση
να κρίνει αυστηρά, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα στις όποιες
αποφάσεις προστίµου, ενώ και οι ρυπάνσεις των νησιών και των
ακτών, που επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη και στον τουρισµό, πρέπει να κρίνονται αυστηρότατα, έτσι
ώστε να έχουµε δίκαιη κρίση, για να εκφράζεται απ’ αυτές τις
αποφάσεις και τις διοικητικές πράξεις και το περί δικαίου αίσθηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επισηµάνουµε εδώ
ότι η πολιτεία πρέπει περαιτέρω, να προσθέσει και µια θεσµοθέτηση άλλων παρεµβάσεων, και να κάνει µια εκστρατεία ενηµέρωσης, επικοινωνίας και πληροφόρησης, για να διαµορφωθεί µια
ευαισθητοποίηση των φορέων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και
της κοινής γνώµης, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο η πρόληψη όσο και η συµπεριφορά προστασίας του περιβάλλοντος,
ώστε να µη φθάνουµε καταληκτικά στις βίαιες καταστροφές του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τότε είναι αργά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Μπεντενιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν
την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δεν ήταν στις προθέσεις µου να λάβω σήµερα το λόγο, αλλά αυτά που άκουσα από τον πρώην Πρόεδρο
της Βουλής τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Άκουσα από
υπεύθυνα χείλη, όπως είναι αυτά του Προέδρου Κακλαµάνη, να
λέγεται ότι οι υποκλοπές είναι της αµερικανικής πρεσβείας,
εννέα ή δεκατέσσερα κινητά κ.λπ....
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το αντίθετο είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ή και το αντίθετο, εάν θέλετε.
Άκουσα ότι το Συµβούλιο Επικρατείας από κάποιον παρεσύρθη προς µια κατεύθυνση. Αυτό το άκουσα σωστά.
Το θέµα είναι, λοιπόν, τι έγινε τότε µε τις υποκλοπές. Σας θυµίζω, κύριε Πρόεδρε, είχαµε και νεκρό απ’ αυτήν την υπόθεση
και η άτεγκτη ελληνική δικαιοσύνη δεν µπόρεσε να βγάλει άκρη.
Είναι µετέωρο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Παρακολουθούσαν
τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, το
Διοικητή της ΕΥΠ, τον Υπουργό Εξωτερικών, τη δήµαρχο Αθηναίων και µια σειρά άλλους ανθρώπους, όπως αρχηγούς του
στρατεύµατος και δεν συνέβη τίποτα. Δεν µπήκαµε καν στον πει-
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ρασµό να ψάξουµε τι συνέβη.
Όταν το υπονόησε ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως της Νέας
Δηµοκρατίας τότε, ο Γιώργος Βουλγαράκης, σε εκείνη την press
conference, διά µαγείας εξηφανίσθη από το πολιτικό σκηνικό.
Μόλις υπονόησε ότι είναι οι Αµερικάνοι, την τύχη του την ξέρετε
όλοι, δεν πέρασε ούτε χρόνος και εξηφανίσθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Άρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Άρα αυτό το οποίο λέει το άρα, ότι τροµάξαµε µπροστά στο φόβο των Αµερικανών και κιοτέψαµε όλοι, ένα
ολόκληρο Κοινοβούλιο. Δεν προχωρήσαµε σε Εξεταστική των
πραγµάτων Επιτροπή ούτε η µία κυβέρνηση για το «άρα», ούτε
η άλλη κυβέρνηση για το ίδιο «άρα». Άρα τροµάρα! Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Kαι χαίροµαι που άκουσα το θέµα από τον κ.
Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά δεν µε ακούσατε καλά,
κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εν πάση περιπτώσει το αναδείξατε, κύριε
Πρόεδρε.
Εσείς ισχυριστήκατε τώρα, ότι δεν είναι οι Αµερικάνοι. Μπράβο
που το ακούω. Εγώ ισχυρίζοµαι ότι ήταν οι Αµερικάνοι, γιατί
άλλος δεν είχε την τεχνολογία αυτή, δεν είχε την τεχνογνωσία
αυτή, δεν είχε τη δυνατότητα αυτή. Και γι’ αυτό κιοτέψαµε. Δηλαδή τι ήταν; Ήταν ο ερασιτέχνης ντετέκτιβ που παρακολουθούσε όλη την κυβέρνηση; Τότε, µπράβο στην κυβέρνηση που
ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ µπορούσε και την παρακολουθούσε
χωρίς να τον ελέγξουν. Μα κοροϊδευόµαστε; Φοβηθήκαµε. Μόλις
κούνησε το χέρι του ο Αµερικάνος, κιότεψε ο πολιτικός κόσµος.
Φοβόµαστε, γιατί έχουµε παραδώσει στον Αµερικανό την πατρίδα µας, την πολιτεία µας, την παρουσία µας εδώ, µε το φόβο,
«ο Αµερικάνος».
Αδικαιολογήτως; Όχι αδικαιολόγητα. Είδαµε τι έγινε στο
Κάιρο, είδαµε τι γίνεται στη Δαµασκό, είδαµε τι γίνεται στην Τρίπολη, βλέπουµε τι γίνεται στη Μόσχα. Λες και δεν ξέρουµε τι
συµβαίνει. Είδαµε τι έγινε επί Νέας Δηµοκρατίας µε το νεαρό
τότε, µε την υπόθεση Γρηγορόπουλου, που θυµάται καλά ο κύριος Υπουργός, που από την πρώτη µέρα τού τηλεφώνησα και
του είπα: «Δες τις αφίξεις. Ποιοι ήρθαν το διήµερο.». Ήταν τυχαία γεγονότα;
Φοβούµαι, λοιπόν, ότι αυτή η ανοχή σε αυτού του είδους τα
θέµατα βλάπτει σοβαρά τη Δηµοκρατία. Έχουµε οµολογήσει ότι
φοβούµαστε να αναµετρηθούµε. Μας παρακολούθησαν και καθίσαµε στα αυγά µας και είµαστε ευχαριστηµένοι. Και ποιος
άραγε σήµερα, µπορεί να επιβεβαιώσει όλους µας ότι δεν συµβαίνει και το ίδιο, ότι δεν γίνεται;
Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι ένα τεράστιο θέµα που δεν µπορεί
να µείνει απλώς εις µίαν ανακοίνωση. Πρέπει να βρούµε τον
τρόπο να το ψάξουµε. Είναι και πρόκληση για την τρικοµµατική,
σήµερα, Κυβέρνηση να ασχοληθούµε µε το θέµα, να βρούµε
τρόπο ακόµα και να προσπεράσουµε τα κωλύµατα τυχόν παραγραφής.
Πώς, λοιπόν, θέλουµε να είµαστε αδέσµευτη και ελεύθερη
χώρα, όταν η συµπεριφορά µας είναι, ως χώρα, τριτοκοσµική;
Είναι τεράστιο το θέµα και πρέπει να το δούµε. Όπως πρέπει να
δούµε επ’ ευκαιρία και κάποια άλλα θέµατα.
Καταργήσαµε από την Παιδεία το «εθνική», το καταργήσαµε
απ’ όλα τα Υπουργεία. Τώρα καταργούµε και τις Γραµµατείες Αιγαίου και Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό ήταν το πρώτο θέµα που
έπρεπε να κάνουµε σ’ αυτήν την Κυβέρνηση τη µεταβατική ή της
συνευθύνης; Να καταργήσουµε τη Γραµµατεία Αιγαίου και τη
Γραµµατεία Μακεδονίας και Θράκης, όταν ο Νίµιτς ετοιµάζεται
την άλλη βδοµάδα να έρθει εδώ; Μήπως κοιτάζοντας µόνο την
οικονοµική µας καχεξία, αφήνουµε κυρίαρχα θέµατα και µας
προσπερνούν; Σιγά που η Ελλάδα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
το κόστος δύο ανενεργών, αν θέλετε, στο ποσοστό που πρέπει,
Γραµµατειών. Κάποια στιγµή αυτά πρέπει να µπουν στην ατζέντα
και να τα δούµε.
Όπως και αυτό το θέµα το οποίο απαλείψατε τελικά σήµερα.
Μα είναι θέµα τώρα στους τρεις µήνες αυτούς; Δηλαδή, άντεχαν
οι φυλακές τόσο καιρό και πρέπει να βγάλουµε έξω εγκληµατίες;
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( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ )
Δεν µας φτάνει η εγκληµατικότητα που έχουµε; Υπάρχει µια
ηµέρα που δεν δολοφονείται ένας συµπατριώτης µας; Τα καλάσνικοφ κυκλοφορούν περισσότερο από τα ξυλάκια στο δρόµο. Δολοφονούν και εµείς θα βγάλουµε και άλλους εγκληµατίες έξω;
Αυτό θα κάνουµε τώρα;
Γιατί βιάζεστε; Ποια είναι η πρεµούρα αυτή; Δεν χωράνε οι φυλακές. Και γιατί δεν χωράνε οι φυλακές; Γιατί οµολογεί το ίδιο
Υπουργείο ότι από τους δώδεκα χιλιάδες φυλακισµένους, οι επτά
και πλέον χιλιάδες είναι λαθροµετανάστες, κάτι που φοβόµαστε
να το πούµε, µη µας πούνε και φοβικούς, µη µας πουν και ξενόφοβους. Για ποιο λόγο δηλαδή; Θα βγάλουµε έξω αυτούς που
µε δυσκολία το κράτος µάζεψε. Σε δέκα χρόνια ξέρετε ποιος καταδικάζεται, κύριε Υπουργέ. Θα τον βγάλουµε έξω.
Επίσης η βιασύνη σας για ελάφρυνση των ποινών στους εµπόρους ναρκωτικών. Είναι θέµατα αυτά να τα φέρουµε σήµερα;
Κάθε µέρα έχουµε και ένα θάνατο από τα ναρκωτικά. Τώρα θα
φέρουµε αυτό το θέµα; Είναι το πρώτο θέµα που µας απασχολεί
σ’ αυτήν την κατάσταση που είµαστε να µειώσουµε τις ποινές
των εµπόρων ναρκωτικών και να βγάλουµε έξω εγκληµατίες;
«Έπεσε η εγκληµατικότητα» βλέπετε, «δεν έχουµε κανένα συµβάν», ας δώσουµε κάτι στην κοινωνία!!!
Χθες δέσανε µια γιαγιά εβδοµήντα πέντε ετών και τη βίασαν.
Σκότωσαν τον άλλον στη µέση του δρόµου. Δολοφόνησαν τον
άλλον µέσα στο πρακτορείο ΠΡΟΠΟ. Δεν ακούτε καθηµερινά τα
ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις; Σ’ αυτήν την ήδη καλπάζουσα
εγκληµατικότητα από ανικανότητα να το ελέγξουµε, εµείς πάµε
να προσθέσουµε και άλλες δύο-τρείς χιλιάδες εγκληµατίες. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το σωστό, αυτό θα νοµοθετήσουµε αύριο και µας προκαλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης;
Αυτά είναι τα ζητούµενα;
Και ποιος είναι ο λόγος; Απειλούν λέει ότι θα κάνουν µέσα στις
φυλακές επεισόδια. Τότε όποιος απειλεί, εµείς θα νοµοθετούµε
για να τον καλµάρουµε!; Μπράβο λοιπόν στην τρικοµµατική Κυβέρνηση!
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι το πρώτο ζητούµενο αυτό. Έχουµε µια σειρά από άλλα θέµατα να προσπεράσουµε. Και είναι θέµατα που πρέπει να τα δούµε για το αύριο της Ελλάδας. Και
χαίροµαι έστω και την υστάτη στιγµή που αποφασίστηκε η σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών, για να αντιµετωπίσουµε αυτά που
είναι ουσιώδη θέµατα, αυτά τα οποία έρχεται αύριο να µας πει η
τρόικα στο αυτί και δεν οδηγούµαστε στην αντιµετώπιση ο καθένας µόνος του. Χαίροµαι, λοιπόν, που εντέλει, την τελευταία
στιγµή, θα υπάρξει µια εθνική συνεννόηση σ’ αυτό το κυρίαρχο
θέµα, πράγµα που σηµαίνει ότι, όταν φτάνουµε στη άκρη του
κόµπου, µπορούµε να συνεννοηθούµε. Μακάρι να το κάναµε σε
µια σειρά πραγµάτων εδώ που είµαστε.
Γιατί ίσως κάποιοι από εµάς, µέσα στον σκουπιδοφάγο της καθηµερινότητας, δεν έχουµε αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται.
Κάποιοι που µπορούν και ελέγχουν την αναρχική Αριστερά,
έχουν βάλει σκοπό να είναι οι εκτελεστές και οι δήµιοι του πολιτικού κόσµου. Εκφοβίζουν το πολιτικό προσωπικό. Ποιος από
εσάς µε άνεση µπορεί να οργανώσει µια ανοιχτή συγκέντρωση;
Προχθές πήγαν και προπηλάκισαν την κ. Μπακογιάννη µέσα σε
ένα κέντρο εν ψυχρώ.
Θα πάµε λοιπόν σε εκλογές µε τους «Ιαβέρηδες» κατά πόδας;
Δεν θα δηµιουργήσουν συνθήκες που είχαµε ξεχάσει εδώ και
εξήντα χρόνια; Βλέπετε να είναι οµαλή η πορεία προς τις εκλογές µε αυτά τα δείγµατα; Πρέπει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό
της χώρας να λάβει µια ύψιστη αποστολή, αφ’ ενός µεν να σώσει
την πατρίδα, αφ’ ετέρου δε να υπερασπιστεί τη Δηµοκρατία η
οποία κλονίζεται και θα κλονιστεί µέχρι τις εκλογές.
Και άκουσα µε σεβασµό τον κύριο Πρόεδρο να λέει να τελειώσουµε µε το PSI, µε το µνηµόνιο και την επόµενη µέρα να χαλάσουµε τη Βουλή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και τα µέτρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τα µέτρα και την επόµενη µέρα, να χαλάσουµε τη Βουλή. Και θα πάµε λοιπόν να πάρουµε σκληρά µέτρα
που δεν τα θέλουµε αλλά µας αναγκάζουν, προκειµένου να πά-
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ρουµε τα χρήµατα για να σώσουµε την Ελλάδα. Αυτή είναι η
σκέψη. Δεν είναι ελευθέρα η βούληση.
Είναι αναγκαστική η βούληση, ή θα πάρετε τα λεφτά ή θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Και λέµε, προκειµένου να πτωχεύσει η Ελλάδα,
να κάνουµε κάποιες υποχωρήσεις στη συνείδησή µας, περί
αυτού πρόκειται, διαφορετικά θα σβήσει η Ελλάδα. Και αφού πάρουµε τα σκληρά µέτρα, την άλλη µέρα θα πάµε στον ελληνικό
λαό; Θα το βρούµε στην κάλπη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Κύριε Υφυπουργέ, έχει ζητήσει το λόγο και ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης. Θέλετε να προηγηθεί;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κύριος Πρόεδρος του ΛΑΟΣ
προφανώς δεν παρακολούθησε την οµιλία µου µε την ίδια προσοχή που παρακολούθησα εγώ τον ίδιο. Δεν τα είπα εγώ αυτά,
τα οποία µου απέδωσε ο κ. Καρατζαφέρης ότι ανέφερα.
Εγώ πιστεύω –και µε έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ µέσα
να το λέω- ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, το σύστηµα
παρακολούθησης, το σύστηµα υποκλοπών ήταν σε θέση να παρακολουθεί ηµερησίως, τέσσερις µε έξι χιλιάδες τηλεφωνικές
συνδέσεις. Οι τρεις Υπουργοί τότε, όχι µόνο ο κ. Βουλγαράκης,
που µας είπε ο κ. Καρατζαφέρης, αλλά και ο κ. Ρουσόπουλος και
ο κ. Παπαληγούρας, ανέφεραν εκατόν έξι ονόµατα και τα ονόµατα αυτά ήταν του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής
Αµύνης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αρχηγού της ΚΥΠ, της
Αντιτροµοκρατικής κ.λπ..
Προφανώς δεν ανακοινώθησαν οι χιλιάδες των ονοµάτων που
πράγµατι παρακολουθούντο. Διότι εγώ δεν είµαι βέβαιος ότι
όντως παρακολουθούντο τα τηλέφωνα των αναφερθέντων αξιωµατούχων της πολιτείας. Διότι αν πράγµατι συνέβαινε αυτό,
λόγοι εθνικής και προσωπικής ευθιξίας θα επέβαλαν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Διότι όταν κάποιου παρακολουθούνται τα τηλέφωνα και είναι χειριστής εθνικών απορρήτων, έκτοτε
µπορεί να είναι δέσµιος εκείνων που έχουν µεθοδεύσει την παρακολούθησή του.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας θυµίζω, ότι η ΑΔΑΕ παρέµεινε ένα χρόνο στο σκοτάδι. Ανέλαβε την προκαταρκτική εξέταση ο τότε προϊστάµενος της Εισαγγελίας Αθηνών, ο µετέπειτα
Αρχηγός της ΚΥΠ. Και έπειτα από ένα χρόνο, όταν πια η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» απεκάλυψε ότι υπάρχει θέµα, είδαµε τους τρεις
Υπουργούς και είδαµε και αυτήν την –κατά τη γνώµη µου- φωτοβολίδα του κ. Βουλγαράκη για το τρίγωνο περί την οδό Μαβίλη.
Ο κ. Καρατζαφέρης ξέρει ότι δεν είµαι λάτρης του αµερικανικού συστήµατος –όχι του λαού, τον αγαπώ- αλλά της αµερικάνικης διοίκησης του, αλλά δεν θέλω να είµαι αφελής να πιστέψω
ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής που µπορούν να παρακολουθούν ολόκληρο τον κόσµο µε τα «Echelon», µε όλα τα συστήµατα που διαθέτουν, έκαναν δουλειές ενός τυχαίου ανθρωπάκου, που στήνει απέναντι κάποια καρτοκινητά και παρακολουθεί µέσα από την πρεσβεία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά είναι αστεία πράγµατα. Και προέκυψαν, κύριε Πρόεδρε,
από το πόρισµα ενός αντιεισαγγελέως, στον οποίο εστάλη από
την επιτροπή µας ξανά η υπόθεση, διότι ο εφέτης ανακριτής,
αγαπητός κ. Πετρόπουλος, δεν έβγαλε τίποτε. Κι εκείνος πιο
καλά τι έκανε; Είπε ότι ρώτησε τον κ. Αγγέλου, του είπε ότι δεν
µιλάει ο Καραµανλής από το τριψήφιο, από τα τηλέφωνά του, για
απόρρητα. Το ίδιο του είπε ο κ. Μολυβιάτης, ο κ. Παυλόπουλος,
όλοι οι Αρχηγοί. Άρα, λέει, δεν υπήρξε κατασκοπεία.
Μα, φυσικά, δεν υπήρχε κατασκοπεία. Υπήρχε παραβίαση ανθρωπίνων πολιτικών δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών από ένα
σύστηµα, το οποίο και µετά το τέλος των Παραολυµπιακών Αγώ-
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νων, συνέχισε να λειτουργεί µέχρι τις αρχές του Φλεβάρη του
2005, οπότε απεκαλύφθη.
Όταν απεκαλύφθη, τότε ζήτησε ο ένοχος, ο γενικός διευθυντής της VODAFON κ. Κορωνιάς,, να δει τον κ. Καραµανλή. Και
µας έδωσαν να «καταπιούµε» ότι ταυτόχρονα κατέβασε και το
λεβιέ και κατέστρεψε όλα τα στοιχεία. Δεν είµαστε αφελείς σ’
αυτήν την Αίθουσα, για να πιστεύουµε αυτά τα πράγµατα.
Θέλω να πω κάτι σε ό,τι αφορά τα άλλα που είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το σύστηµα και
τις προτάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, για την αποσυµφόρηση των φυλακών, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβληµα. Δεν
νοµίζω ότι τροµοκρατείται η Κυβέρνηση όταν προχωρεί σε αυτό.
Όταν, όµως, την ίδια ώρα λέει ο κ. Καρατζαφέρης ότι τροµοκρατούµεθα από τους τραµπούκους που εµφανίζονται ως δήθεν
αγανακτισµένοι, νοµίζω ότι αντιφάσκει. Δεν τροµοκρατούµεθα,
αρκεί να κάνουµε ο καθένας µας το καθήκον του, να πηγαίνει στο
λαό και να του εξηγεί ότι εδώ, η χώρα εσώθη και πρέπει να σωθεί
ολοκληρωτικώς. Τα άλλα δεινά στο λαό εναπόκεινται και σε µας
για να τα διορθώσουµε, όχι όµως να βουλιάξει η χώρα.
Εγώ δεν λέω να κάνουν εκλογές την εποµένη της ψηφίσεως
της δανειακής σύµβασης. Είπα ότι οι τρεις αρχηγοί αυτό είπαν.
Εάν θέλουν να συνεχίσουν, να κάτσουν να συµφωνήσουν και να
συνεχίσουν. Εγώ δεν έχω πρόβληµα γι’ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υφυπουργέ, έχει
ζητήσει το λόγο ο Αρχηγός του ΛΑΟΣ, κ. Καρατζαφέρης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μισό λεπτό, µη βιάζεστε! Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι έχει ζητήσει το λόγο πριν έρθω εγώ στην Έδρα, για προτασσόµενη δευτερολογία, δηλαδή για τρία λεπτά και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα τελειώσουµε αυτήν
τη συζήτηση, για να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και θα προβούµε
στην άλλη διαδικασία. Εποµένως παρακαλώ όλους για αυτοσυγκράτηση.
Κύριε Καρατζαφέρη, θα σας δώσω το λόγο αλλά σας παρακαλώ για ένα λεπτό, γιατί το νοµοσχέδιο για τη θαλάσσια ρύπανση δεν έχει να κάνει µε όλα αυτά που συζητάµε εδώ αυτήν
τη στιγµή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δεν θα το χρειαστώ ολόκληρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εγώ, δεν θα βγάλω απαλλακτικό πόρισµα
προς τους Αµερικανούς γι’ αυτό το γεγονός.
Διερωτώµαι, όµως, γιατί δεν κάναµε Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή, όταν ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός
είπε τρεις τουλάχιστον φορές –υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής- ότι θα γίνει Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή. Τι είναι
εκείνο που µας ανάγκασε να το πάρουµε πίσω και δεν κάναµε
Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή; Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα
τεράστιο θέµα που πρέπει να µας απασχολήσει.
Εάν θα πρέπει να δούµε το θέµα αυτών οι οποίοι εκβιάζουν και
φοβίζουν το πολιτικό προσωπικό ή όχι, αυτό είναι µίας άλλης τάξεως θέµα. Εµένα τουλάχιστον δεν µε έχουν προπηλακίσει…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος για τρία λεπτά, για να κλείσει ο κ. Πεταλωτής.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Μένω στο νοµοσχέδιο. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις
σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο, εάν το δει κανείς, είναι πολύ περισ-
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σότερο σηµαντικό, απ’ όσο φανταζόµαστε.
Πρώτη παρατήρηση. Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο σχετίζεται µε την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία 35/2005 για τη ρύπανση από πλοία. Υπάρχει µια
σειρά αναφορών σε κρίσιµες έννοιες σχετικά µε την ανοιχτή θάλασσα, τα χωρικά µας ύδατα την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η παραποµπή
που κάνει η Κοινοτική Οδηγία είναι στην MARPOL 73/78.
Επισηµαίνω, όπως το είπα στην επιτροπή και θέλω να µείνει
στα Πρακτικά, ότι το δίκαιο το οποίο διέπει για εµάς, για το ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτές τις έννοιες, είναι το Δίκαιο της Θάλασσας. Επαναλαµβάνω ότι το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982
είναι ένα δίκαιο, το οποίο δεσµεύει όχι µόνο τις χώρες που έχουν
προσχωρήσει, αλλά και χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει,
όπως είναι η Τουρκία. Όπως έχει δεχθεί το Δικαστήριο της
Χάγης, οι διατάξεις του Δικαίου της Θάλασσας είναι διατάξεις
που συνιστούν γενικώς, παραδεδεγµένους κανόνες Διεθνούς Δικαίου, όπως ορίζει και το άρθρο 28 του ελληνικού Συντάγµατος,
και άρα δεσµεύονται και χώρες που δεν έχουν κυρώσει αυτήν τη
σύµβαση.
Για εµάς, λοιπόν, η ερµηνεία της Κοινοτικής Οδηγίας, επειδή
είναι µέρος του κοινοτικού δικαίου, καταλαµβάνει ως κοινοτικό
κεκτηµένο και το δίκαιο της θάλασσας, ανεξάρτητα -το τονίζωαπό τις χώρες εκείνες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης -που δεν
υπάρχουν- είτε άλλες, που θέλουν να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, οι οποίες καίτοι δεν έχουν προσχωρήσει επίσης δεσµεύονται.
Δεύτερη παρατήρηση είναι εκείνη η οποία σχετίζεται µε την
παραποµπή στο άρθρο 8 στην ΑΟΖ, την Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη. Είναι ανάγκη τώρα, χθες, να ξεκινήσει το θέµα της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Και το λέω αυτό,
γιατί τώρα είναι οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές συνθήκες κατάλληλες για να το κάνουµε αυτό, µε την πλήρη άνεση που πρέπει να έχουµε για να οριοθετήσουµε τη ζώνη αυτή, όπως
ταιριάζει στα εθνικά µας συµφέροντα.
Και µόνο το ξεκίνηµα -επειδή ξέρετε ότι η οικονοµία είναι και
ψυχολογία, ιδίως αυτές τις κρίσιµες στιγµές- και η δήλωση της
έναρξης οριοθέτησης θα µπορούσε να συµβάλει καθοριστικά
στην αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος το οποίο επικρατεί στην
Ελλάδα. Είναι εθνική ανάγκη και πρέπει να γίνει τώρα. Θα έπρεπε
να είχε γίνει από χθες. Τώρα, όµως, είναι ανάγκη και πρέπει να
δεσµευθεί η Κυβέρνηση ότι αυτό ξεκινάει.
Η τρίτη και τελευταία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, αφορά την
κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοτική Οδηγία είναι
από το 2005. Δείτε ποιοι διαπραγµατεύτηκαν την Κοινοτική Οδηγία και την προσαρµογή της µέχρι τώρα. Ήταν πάντοτε Υπουργοί
Εµπορικής Ναυτιλίας, γιατί είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας. Καταργήθηκε το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας και τώρα έρχεται και το εισηγείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό για να καταλάβετε σε τι πραγµατική ανωµαλία
βρισκόµαστε σε ό,τι αφορά τη δοµή της κεντρικής Κυβέρνησης.
Ένα τέτοιο θέµα που δεν έχει καµµία σχέση µε Υπουργείο Δικαιοσύνης -γιατί οι κυρώσεις αυτές θα συνυπογράφονταν απλώς
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης- το εισηγείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν όλη η πορεία διαµόρφωσης και προσαρµογής
της Κοινοτικής Οδηγίας ανήκε στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Άλλη µία εθνική ανάγκη: Άµεση επανασύσταση του Υπουργείου αυτού. Διαφορετικά θα βλέπουµε και σε επίπεδο νοµοθέτησης και εφαρµογής της νοµοθεσίας, για χρόνια αυτές τις
ανωµαλίες τις οποίες σήµερα παρατηρούµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Πεταλωτής
έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Χαίροµαι πρώτα απ’ όλα
που ο κ. Παυλόπουλος εδώ και πολλή ώρα, µιας και ξεφύγαµε
από το θέµα, µίλησε, έστω και µερικώς, για ζητήµατα που ήταν
στην ηµερήσια διάταξη, αν και τα είπαµε και στην επιτροπή και
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τα είπαµε πολλές φορές.
Τα είπαµε και σήµερα εδώ και υπήρχαν και απαντήσεις πιο
µπροστά, κύριε Παυλόπουλε. Είναι, όµως, σηµαντικά ζητήµατα.
Τουλάχιστον αφορούν το συγκεκριµένο θέµα.
Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, πραγµατικά το να ερχόµαστε
εδώ και να ρίχνουµε βολή κατά ριπάς και όποιον πάρει ο χάρος,
είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι και πολύ ωραίο και χαϊδευτικό
στα αφτιά. Ο κ. Καρατζαφέρης, µεταξύ ενός πνεύµατος συνοµωσίας και ενός πνεύµατος πανικού, ήρθε να συζητήσει επί της
ουσίας -όπως έκανε δυστυχώς και η Νέα Δηµοκρατία σήµερα
εδώ πέρα- µία τροπολογία στην οποία αρνήθηκε και η Νέα Δηµοκρατία και το κόµµα του κ. Καρατζαφέρη να συζητήσουµε επί
της ουσίας.
Και βεβαίως, επειδή ακούστηκε περί πρεµούρας, εάν γινόταν
δεκτό να συζητηθεί η τροπολογία, θα αντιλαµβανόµασταν ότι
επρόκειτο και για µία άλλη τροπολογία, για δύο τροπολογίες,
όπως είχαµε συνεννοηθεί µε τα δύο κόµµατα και µε τη Νέα Δηµοκρατία και µε το ΛΑΟΣ, να γίνει χθες.
Δυστυχώς, χάσαµε την ευκαιρία σήµερα τουλάχιστον, να συζητήσουµε για την τροπολογία σχετικά µε τη διεύρυνση του σκοπού του ΤΑΧΔΙΚ, έτσι, ώστε πραγµατικά µέσα στους σκοπούς
αυτού του Ταµείου, που έχει τη δυνατότητα της χρηµατοδότησης, να βάλουµε και την ενίσχυση των καταστηµάτων κράτησης,
συγκεκριµένα ζητήµατα, όπου ο κρατικός προϋπολογισµός αδυνατεί για τους γνωστούς λόγους, να ενισχύσει.
Ας µην εκµεταλλευόµαστε, λοιπόν, πραγµατικά το σηµαντικό
ζήτηµα της εγκληµατικότητας που υπάρχει, ας µην παραποιούµε
την αλήθεια για το τι θα γίνει, εάν εφαρµοστεί αυτή η τροπολογία
για την οποία, κατά τα άλλα, υπήρχε άρνηση να συζητηθεί. Δεν
βγάζουµε εγκληµατίες στο δρόµο, έτσι όπως είπε ο κ. Καρατζαφέρης και ας τα αφήσουµε αυτά που λέγονται εκ του πονηρού
και από µία δεύτερη σκέψη, µόνο και µόνο για να ακουστούν
προς τα έξω.
Με πολύ µεγάλη σοβαρότητα και µε πολύ µεγάλη περίσκεψη
και νοµική προσέγγιση, εµείς φέραµε σήµερα, τροπολογίες τις
οποίες δεν δέχτηκε η Νέα Δηµοκρατία να συζητήσει. Υπάρχει
θέµα και εύρος προς συζήτηση. Δεν υπάρχει τίποτε ύποπτο και
καµµία πρεµούρα να συζητηθούν αυτές οι τροπολογίες για κανέναν άλλο λόγο παρά για το δηµόσιο συµφέρον, που είναι η
ασφάλεια στα καταστήµατα κράτησης, µία µερική και βραχυπρόθεσµη αποσυµφόρηση και µάλιστα, συµπληρώνοντας µε συγκεκριµένες αποφάσεις και συγκεκριµένα µέτρα.
Αυτό το λέω, για να µη βρισκόµαστε εδώ πέρα, µόνο µε εντυπώσεις και για να µη φθάνουµε να αφήνουµε τη συζήτηση ενός
νοµοσχεδίου, προκειµένου να συζητήσουµε τροπολογίες, οι
οποίες δεν ήταν µέρος της συζήτησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων,
περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων,
περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
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Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς, το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα, αν µου επιτρέπετε, να κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση,
όσον αφορά στο άρθρο 6.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, κύριε Πεταλωτή.
Ορίστε, έχετε το λόγο, για να κάνετε αυτή τη νοµοτεχνική επεξήγηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση στην πρώτη παράγραφο, στο
δεύτερο στίχο, απαλείφοντας τις λέξεις «της παραγράφου» και
ο αριθµός «1».
Το καταθέτω στα Πρακτικά για το τυπικό της διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Πεταλωτής καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων,
για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό εισερχόµαστε
στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολό του.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων,
για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
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των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε
τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/35/ΕΚ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/123/ΕΚ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με τις διατάξεις του παρόντος εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων,
περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Οκτωβρίου 2009 (L280) και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όταν
προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική ποινική προστασία του.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(Άρθρα 2, 3 παρ. 2 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
Για την εφαρµογή του παρόντος:
1. Ως «Marpol 73/78» νοούνται η διεθνής σύµβαση του 1973
για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και το πρωτόκολλο
του 1978 στην ενηµερωµένη τους έκδοση (κυρωτικός νόµος
1269/1982, Α’ 89) µε τις τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων του
πρωτοκόλλου [ν. 3104/2003 (Α’208), προεδρικά διατάγµατα
167/1986 (Α’163), 404/1986 (Α’182), 417/1986 (Α’195), 254/1989
(Α’120), 288/1992 (Α’147), 46/1993 (Α’17), 361/1996 (Α’233),
312/2003 (Α’264), 400/1996 (Α’268), 54/1999 (Α’53), 128/2000
(Α’112), 206/2000 (Α’186), 114/2006 (Α’112), 21/2007 (Α’19),
124/2010 (Α’201) και 14/2011 (Α’29), υ.α. 2431.02/05 ΕΞ-ΕΜΠ.
ΝΑΥΤ. (Β’ 331), υ.α. 2431.06.1/03/05 ΕΞ-ΕΜΠ. ΝΑΥΤ. (Β’ 644 ), υ.α. ΕΞΕΜΠ.ΝΑΥΤ.2431.02.1/02/07(Α’ 197), υ.α. ΕΞ. - ΠΡΟΣΤ. ΠΟΛ.
2431.02.1/05/2010 (Β’ 1477)].
2. Ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται
στα Παραρτήµατα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες
που µεταφέρονται χύδην) της Marpol 73/78.
3. Ως «απόρριψη» νοείται κάθε έκλυση από πλοίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Marpol 73/78.
4. Ως «πλοίο» νοείται το ποντοπόρο σκάφος, ανεξαρτήτως σηµαίας, οποιουδήποτε τύπου, το οποίο λειτουργεί εντός του θαλάσσιου περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένων των υδροπτερύγων,
των αερόστρωµνων σκαφών, των καταδυτικών σκαφών και των
πλωτών ναυπηγηµάτων.
Εξαιρούνται τα πολεµικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία του πολεµικού ναυτικού ή άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκµετάλλευσης, τα οποία χρησιµοποιούνται, προσωρινώς, µόνο για
κρατικούς και µη εµπορικούς σκοπούς.
5. Ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα µε νοµική προσωπικότητα, πλην των ίδιων των κρατών ή δηµόσιων φορέων
κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας ή δηµόσιων διεθνών οργανισµών.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ)
Ο παρών νόµος εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο,
σε απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών:
α) στα εσωτερικά ύδατα κράτους - µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων, κατά το βαθµό που εφαρµόζεται το καθεστώς Marpol·
β) στα χωρικά ύδατα κράτους - µέλους·
γ) στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα
και υπόκεινται στο καθεστώς του πλου διέλευσης, όπως ορίζεται
από το Μέρος III τµήµα 2 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, εφόσον τα στενά αυτά τελούν υπό τη δικαιοδοσία κράτους - µέλους·
δ) στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή σε αντίστοιχη ζώνη
κράτους - µέλους, που έχει καθορισθεί σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο και
ε) στην ανοικτή θάλασσα.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οποιαδήποτε από τις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισµών 15, 34, 4.1 ή
4.3 του Παραρτήµατος I ή των κανονισµών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του
Παραρτήµατος II της Marpol 73/78.
2. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές των περιπτώσεων γ’, δ’, και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δεν θεωρείται
παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου ή του πληρώµατος,
εφόσον πληροί τους όρους του κανονισµού 4.2 του Παραρτήµατος I ή του κανονισµού 3.1.2 του Παραρτήµατος II της Marpol
73/78.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 5
Δικαιοδοσία
1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τα εγκλήµατα
του νόµου αυτού, που τελέστηκαν:
α) στα εσωτερικά ύδατα κράτους - µέλους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι λιµένες, εκτός αν πρόκειται για πλοία µε ξένη
σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες, στους
οποίους τα πλοία αυτά καταπλέουν,
β) στα χωρικά ύδατα κράτους - µέλους,
γ) στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα
και υπόκεινται στο καθεστώς του πλου διέλευσης, όπως ορίζεται
από το Μέρος III τµήµα 2 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (κυρωτικός νόµος
2321/1995), εφόσον τα στενά αυτά τελούν υπό τη δικαιοδοσία
κράτους - µέλους,
δ) στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή σε αντίστοιχη ζώνη
κράτους - µέλους, που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο και
ε) στην ανοικτή θάλασσα.
2. Τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο εγκλήµατα διώκονται αυτεπαγγέλτως, οπουδήποτε και αν τελέστηκαν.
3. Εφόσον δεν θεµελιώνεται τοπική αρµοδιότητα άλλου ελληνικού δικαστηρίου, τοπικώς αρµόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.
Άρθρο 6
Ποινικά αδικήµατα
(Άρθρα 4, 5α και 8α Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παράγραφοι 4, 5 και 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο σε οποιαδήποτε

από τις περιοχές του άρθρου 3, από την οποία προκαλείται υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος τιµωρείται:
α) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή από τρεις
χιλιάδες (3.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ αν, εξαιτίας της σοβαρότητας της υποβάθµισης, δηµιουργείται κίνδυνος
θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή,
β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
από χίλια πεντακόσια (1.500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
2. Όποιος από αµέλεια έγινε υπαίτιος:
α) της πράξης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από
χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ,
β) της πράξης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή
από διακόσια (200) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
3. Επαναλαµβανόµενες µικρής σηµασίας απορρίψεις, οι
οποίες, όχι µεµονωµένα αλλά σε συνδυασµό µεταξύ τους και εν
όψει της τοπικής και χρονικής ενότητας, επιφέρουν υποβάθµιση
της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από χίλια
(1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Όποιος από αµέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 3 τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
µηνών και χρηµατική ποινή από διακόσια (200) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.
5. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλει, χωρίς να µπορεί
να χαρακτηριστεί ως συµµέτοχος, στην τέλεση των εγκληµάτων
των παραγράφων 1 και 3, τιµωρείται µε τις αντίστοιχες ποινές,
µειωµένες κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.
6. Αν ο δράστης των παραβάσεων των προηγούµενων παραγράφων περιορίσει ο ίδιος ουσιωδώς ή συντελέσει, µε έγκαιρη
αναγγελία προς την αρχή, στην ουσιώδη µείωση των αρνητικών
επιπτώσεων της ρύπανσης ή της υποβάθµισης της ποιότητας
του θαλάσσιου ύδατος, που προκάλεσε η ενέργεια ή η παράλειψή του, το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει ποινή µειωµένη,
σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα ή να τον απαλλάξει από κάθε ποινή.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 δεν εφαρµόζονται σε
περίπτωση ελαφράς ασυνείδητης αµέλειας.
Άρθρο 7
Νοµικά πρόσωπα
(Άρθρο 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Όταν εξετάζεται ευθύνη νοµικού προσώπου, υπεύθυνοι για
την τήρηση των σχετικών µε την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης διατάξεων θεωρούνται, επί προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και συνεταιρισµών, οι διαχειριστές
και επί ανωνύµων εταιρειών, ναυτικών εταιρειών και ναυτικών
εταιρειών πλοίων αναψυχής (ΝΕΠΑ), τα µέλη του διοικούντος οργάνου και τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας.
2. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο
επί της εταιρείας, εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της
παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37).
3. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 ευθύνονται εις ολόκληρον µε το οικείο νοµικό πρόσωπο για την καταβολή των προστίµων που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρα 8, 8β και 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Οι υπαίτιοι υποβάθµισης του θαλάσσιου ύδατος στο πλαίσιο
εφαρµογής του παρόντος νόµου τιµωρούνται µε απόφαση της
αρµόδιας Αρχής, µε διοικητικό πρόστιµο µέχρι εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση σοβαρής υποβάθµισης του θαλάσσιου ύδα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

τος επιβάλλεται πρόστιµο από εξήντα χιλιάδες (60.000) µέχρι ένα
εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ µε απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Προστασίας του Πολίτη.
3. Μετά τη σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης παράβασης, µπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου µέχρι να καταβληθεί
το πρόστιµο ή να κατατεθεί στην αρµόδια Αρχή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί στην Ελλάδα.
4. Η προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής του προστίµου
ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Αν οι υπαίτιοι είναι Έλληνες ναυτικοί, υπόκεινται και σε πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του Μέρους ΠΕΜΠΤΟΥ, ιδίως
των άρθρων 245, 248, 249, 253 επ. του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), τιµωρούµενοι µε
προσωρινή στέρηση άσκησης του ναυτικού επαγγέλµατος.
6. Με πρόστιµο µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιµωρούνται επίσης τα νοµικά πρόσωπα όταν το έγκληµα διαπράττεται προς όφελός τους:
α) είτε από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ατοµικά ή ως µέλος
οργάνου του νοµικού προσώπου και το οποίο έχει αρµοδιότητα
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή εξουσία λήψης εταιρικών αποφάσεων ή εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού
προσώπου,
β) είτε από φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του
νοµικού προσώπου, εφόσον η τέλεση του εγκλήµατος έγινε δυνατή εξαιτίας της έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου από τα πρόσωπα της περίπτωσης α’.
7. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται αθροιστικά µε τις ποινικές κυρώσεις.
8. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να αυξάνονται τα ανώτατα όρια των
προστίµων.
9. Ως αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του άρθρου αυτού,
νοούνται οι Λιµενικές Αρχές της χώρας (Κεντρικά Λιµεναρχεία,
Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία).
10. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται, όπως ισχύουν κάθε φορά,
οι διατάξεις του ν. 743/1977(Α’319), που κωδικοποιήθηκε µε το
π.δ. 55/1998 (Α’ 58).
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν επίσης δικαιοδοσία, για τα εγκλήµατα του νόµου αυτού, που τελέστηκαν στα εσωτερικά ύδατα
τρίτης χώρας, στα οποία περιλαµβάνονται και οι λιµένες, εκτός
αν πρόκειται για πλοία µε ξένη σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται
µόνο οι ελληνικοί λιµένες, στους οποίους τα πλοία αυτά καταπλέουν, καθώς και στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας.
Άρθρο 10
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος
νόµου το Παράρτηµα που ακολουθεί.
Άρθρο 11
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύνοψη, η οποία χρησιµοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς, των
κανόνων της Marpol 73/78 περί απορρίψεων πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2.
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Μέρος I: Πετρέλαιο (Marpol 73/78, Παράρτηµα I)
Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος Ι της Marpol 73/78, ως
«πετρέλαιο» νοείται το πετρέλαιο σε κάθε µορφή, συµπεριλαµβανοµένου του αργού πετρελαίου, του καυσίµου πετρελαίου, της
ιλύος, των αποβλήτων πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης
πετρελαίου (εκτός των πετροχηµικών τα οποία υπάγονται στις
διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ της σύµβασης Marpol 73/78) και
ως «πετρελαιοειδές µείγµα» νοείται το µείγµα µε περιεκτικότητα
πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία.
Αποσπάσµατα των συναφών διατάξεων του Παραρτήµατος Ι
της Marpol 73/78:
Κανονισµός 9: Έλεγχος της απόρριψης πετρελαίου
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισµών 10 και 11
του παρόντος Παραρτήµατος και της παραγράφου 2 του παρόντος κανονισµού, απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή µειγµάτων πετρελαίου από τα πλοία, στα
οποία εφαρµόζεται το παρόν Παράρτηµα, εκτός εάν πληρούνται
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Για πετρελαιοφόρο, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται από το στοιχείο β’ της παρούσας παραγράφου, εφόσον:
i) το δεξαµενόπλοιο δεν βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής,
ii) το δεξαµενόπλοιο απέχει περισσότερο από 50 ναυτικά µίλια
από την πλησιέστερη ακτή,
iii) το δεξαµενόπλοιο ταξιδεύει σε πορεία,
iv) ο στιγµιαίος ρυθµός απόρριψης πετρελαίου δεν υπερβαίνει
τα 30 λίτρα ανά ναυτικό µίλι,
v) η ολική ποσότητα πετρελαίου που απορρίφθηκε στη θάλασσα δεν υπερβαίνει για τα υπάρχοντα δεξαµενόπλοια το
1/15000 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριµένου φορτίου,
µέρος του οποίου αποτελούσε το κατάλοιπο, και για τα νέα δεξαµενόπλοια το 1/30000 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριµένου φορτίου, µέρος του οποίου αποτελούσε το κατάλοιπο
και
vi) το δεξαµενόπλοιο έχει εν λειτουργία σύστηµα αυτόµατης
παρακολούθησης και ελέγχου των απορρίψεων πετρελαίου και
δεξαµενή ακαθάρτων καταλοίπων, όπως απαιτείται από τον κανονισµό 15 του παρόντος Παραρτήµατος.
β) Από πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητας 400
κόρων και άνω, και από τους υδροσυλλέκτες του χώρου του µηχανοστασίου, εξαιρουµένων των υδροσυλλεκτών του αντλιοστασίου φορτίου για τα πετρελαιοφόρα, εκτός εάν υπάρχει ανάµειξη
µε υπολείµµατα φορτίου πετρελαίου, εφόσον:
i) το πλοίο δεν βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής,
ii) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία,
iii) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο της εκροής χωρίς αραίωση
δεν υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο και
iv) το πλοίο διαθέτει σε λειτουργία (εξοπλισµό παρακολούθησης, ελέγχου και φίλτρου), όπως απαιτείται από τον κανονισµό
16 του παρόντος Παραρτήµατος.
2. Όταν πρόκειται για πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων που ευρίσκεται έξω από την ειδική περιοχή, η αρµόδια αρχή (του κράτους της σηµαίας)
µεριµνά ώστε να είναι εξοπλισµένο, όσον είναι πρακτικώς δυνατό
και εύλογο, µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υπολειµµάτων
πετρελαίου στο πλοίο και εκφόρτωσής τους σε εγκαταστάσεις
υποδοχής ή απόρριψής τους στην θάλασσα κατά τις επιταγές
της παραγράφου 1 στοιχείο β’ του παρόντος κανονισµού.
3. [....].
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος κανονισµού
δεν εφαρµόζονται στις απορρίψεις καθαρού ή διαχωρισµένου
έρµατος, ή µη κατεργασµένων πετρελαιοειδών µειγµάτων τα
οποία χωρίς αραίωση έχουν περιεκτικότητα σε πετρέλαιο µη
υπερβαίνουσα τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο, δεν προέρχονται
από τους υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου φορτίου και δεν
είναι αναµεµειγµένα µε υπολείµµατα φορτίου πετρελαίου.
5. Καµµία απόρριψη στη θάλασσα δεν περιέχει χηµικά ή άλλες
ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ή χηµικά ή άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται
για την καταστρατήγηση των όρων απόρριψης που καθορίζονται
από τον παρόντα κανονισµό.
6. Τα κατάλοιπα πετρελαίου τα οποία δεν επιτρέπεται να απορ-
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ριφθούν στη θάλασσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 4
του παρόντος κανονισµού παραµένουν στο πλοίο ή εκφορτώνονται σε εγκαταστάσεις υποδοχής.
7. [....].
Κανονισµός 10: Μέθοδοι για την πρόληψη ρύπανσης από
πλοία που ταξιδεύουν σε ειδικές περιοχές
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βαλτική Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος, η Ερυθρά Θάλασσα, η περιοχή των «Κόλπων», ο
Κόλπος του Aden, η περιοχή της Ανταρκτικής και τα ύδατα της
βορειοδυτικής Ευρώπης, (όπως καθορίζονται και διευκρινίζονται
περαιτέρω).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού 11 του παρόντος Παραρτήµατος:
α) Απαγορεύεται κάθε απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή
πετρελαιοειδούς µείγµατος από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο
και οποιοδήποτε µη πετρελαιοφόρο πλοίο ολικής χωρητικότητας
άνω των 400 κόρων, όταν βρίσκεται σε ειδική περιοχή. [...]·
β) […] Απαγορεύεται κάθε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου
ή πετρελαιοειδούς µείγµατος από πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων, όταν αυτό βρίσκεται
εντός ειδικής περιοχής, εκτός εάν το περιεχόµενο πετρελαίου
της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο.
3. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος κανονισµού δεν ισχύουν για τις απορρίψεις καθαρού ή διαχωρισµένου
έρµατος,
β) οι διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο α’, του παρόντος
κανονισµού δεν εφαρµόζονται στην απόρριψη κατεργασµένων
υδάτων υδροσυλλεκτών από χώρους µηχανοστασίου, εφόσον
πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
i) τα ύδατα υδροσυλλεκτών δεν προέρχονται από υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου φορτίου,
ii) τα ύδατα υδροσυλλεκτών δεν έχουν αναµειχθεί µε κατάλοιπα φορτίου πετρελαίου,
iii) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία,
iv) το περιεχόµενο πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση δεν
υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο,
v) το πλοίο διαθέτει σε λειτουργία εξοπλισµό φίλτρου πετρελαίου σύµφωνου προς τον κανονισµό 16 παράγραφος 5 του παρόντος Παραρτήµατος και
vi) το σύστηµα φίλτρου πετρελαίου διαθέτει διάταξη που αυτοµάτως διακόπτει την απόρριψη όταν το περιεχόµενο πετρελαίου της εκροής υπερβεί τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο.
4. α) Καµία απόρριψη στη θάλασσα δεν περιέχει χηµικά ή
άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις επικίνδυνες για το
θαλάσσιο περιβάλλον ή χηµικά ή άλλες ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την καταστρατήγηση των διατάξεων απόρριψης που
καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό,
β) τα κατάλοιπα πετρελαίου τα οποία δεν επιτρέπεται να απορριφθούν στη θάλασσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του
παρόντος κανονισµού παραµένουν στο πλοίο ή εκφορτώνονται
σε εγκαταστάσεις υποδοχής.
5. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν απαγορεύουν
σε πλοίο, µέρος µόνο της διαδροµής του οποίου ευρίσκεται σε
ειδική περιοχή, να προβαίνει σε απόρριψη εκτός της ειδικής περιοχής σύµφωνα µε τον κανονισµό 9 του παρόντος Παραρτήµατος.
6. [...].
7. […].
8. […].
Κανονισµός 11: Εξαιρέσεις
Οι κανονισµοί 9 και 10 του παρόντος Παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται:
α) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς
µείγµατος αναγκαίου για την ασφάλεια του πλοίου ή για την διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, ή
β) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς
µείγµατος που προήλθε από βλάβη που προξενήθηκε σε πλοίο
ή στον εξοπλισµό του:
i) εφόσον, µετά την επέλευση της βλάβης ή την ανακάλυψη
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της απόρριψης, ληφθούν όλες οι εύλογες προφυλάξεις, προκειµένου να προληφθεί ή να µειωθεί στο ελάχιστο η απόρριψη και
ii) εκτός αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησαν είτε µε
πρόθεση να προξενήσουν βλάβη είτε από απερισκεψία και εν επιγνώσει της πιθανότητας να προκληθεί βλάβη, ή
γ) στην απόρριψη στη θάλασσα ουσιών που περιέχουν πετρέλαιο, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια Αρχή (του κράτους της σηµαίας), όταν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται για
την καταπολέµηση ειδικών περιστατικών ρύπανσης µε σκοπό τη
µείωση στο ελάχιστο των ζηµιών από τη ρύπανση. Οποιαδήποτε
τέτοια απόρριψη υπόκειται στην έγκριση της κυβέρνησης, στη
δικαιοδοσία της οποίας προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί η
απόρριψη.
II)

Μέρος II: Επιβλαβείς υγρές ουσίες (Marpol 73/78, Παράρτηµα

Αποσπάσµατα από τις σχετικές διατάξεις του Παραρτήµατος
ΙΙ της Marpol 73/78:
Κανονισµός 3: Κατηγορίες και κατάλογος επιβλαβών υγρών
ουσιών
1. Για την εφαρµογή των κανονισµών του παρόντος Παραρτήµατος, οι επιβλαβείς υγρές ουσίες κατατάσσονται σε τέσσερις
κατηγορίες ως εξής:
α) Κατηγορία A: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών
ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν σοβαρό κίνδυνο είτε για
τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στις ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου δικαιολογούν την εφαρµογή
αυστηρών µέτρων κατά της ρύπανσης.
β) Κατηγορία B: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών
ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν βλάβη σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της
θάλασσας και ως εκ τούτου δικαιολογούν την εφαρµογή ειδικών
µέτρων κατά της ρύπανσης.
γ) Κατηγορία Γ: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών
ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν χαµηλό κίνδυνο είτε για
τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν µικρή βλάβη σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις
της θάλασσας και ως εκ τούτου επιβάλλουν την εφαρµογή ειδικών όρων όσον αφορά τις λειτουργίες αυτές.
δ) Κατηγορία Δ: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών
ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν εµφανή κίνδυνο είτε για
τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν ελάχιστη βλάβη σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου επιβάλλουν σχετική
προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
2. [....].
3. [....].
4. [....].
(Περαιτέρω κατευθυντήριες γραµµές για την κατάταξη των ουσιών, συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου ενώσεων ταξινοµηµένων σε κατηγορίες, υπάρχουν στον κανονισµό 3
παράγραφοι 2 έως 4 και τον κανονισµό 4 και στα προσαρτήµατα
του Παραρτήµατος ΙΙ της Marpol 73/78).
Kανονισµός 5: Απόρριψη επιβλαβών υγρών ουσιών
Ουσίες των κατηγοριών Α’, Β’ και Γ’ εκτός των ειδικών περιοχών και ουσίες της κατηγορίας Δ’ σε όλες τις περιοχές.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του […] κανονισµού 6 του
παρόντος Παραρτήµατος:
1. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Α’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο α’, του παρόντος Παραρτήµατος ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Εάν οι δεξαµενές που περιέχουν τέτοιες
ουσίες ή µείγµατα πρόκειται να καθαρισθούν, τα κατάλοιπα εκ-
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φορτώνονται σε εγκατάσταση υποδοχής µέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στα αποπλύµατα που εκρέουν σε µια τέτοια
εγκατάσταση καταστεί ίση ή χαµηλότερη του 0,1% κατά βάρος
και µέχρις ότου αδειάσει η δεξαµενή, µε εξαίρεση τον κίτρινο ή
λευκό φώσφορο, για τον οποίο η συγκέντρωση του καταλοίπου
πρέπει να είναι 0,01 % κατά βάρος. Κάθε ποσότητα ύδατος που
θα προστεθεί κατόπιν στη δεξαµενή µπορεί να απορριφθεί στη
θάλασσα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων,
β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
µικρότερο των 25 µέτρων.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Β’, όπως ορίζονται από τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο β’, του παρόντος Παραρτήµατος, ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή του υδάτινου έρµατος ή των
αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων
που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από
την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι εν λόγω διαδικασίες και ρυθµίσεις πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του
[ΔΝΟ] και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός
απόρριψης του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της
ουσίας στα απόνερα της έλικας του πλοίου να µην υπερβαίνει το
1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα του φορτίου που απερρίφθη από κάθε
δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του στοιχείου β’ της παρούσας παραγράφου και η οποία σε
καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 1m3 ή 1/3000 της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
µικρότερο των 25 µέτρων.
3. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Γ’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο γ’, του παρόντος παραρτήµατος ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή του υδάτινου έρµατος ή των
αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων
που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από
την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι εν λόγω διαδικασίες και διατάξεις πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του [ΔΝΟ]
και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός απόρριψης
του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα
απόνερα της έλικος του πλοίου να µην υπερβαίνει τα 10 µέρη
ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα του φορτίου που απορρίφθηκε από
κάθε δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν υπερβαίνει
τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του στοιχείου β’ της παρούσας παραγράφου, και η οποία
σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 3m3 ή 1/1000 της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
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µικρότερο των 25 µέτρων.
4. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Δ’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο δ’ του παρόντος παραρτήµατος ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή του υδάτινου έρµατος ή των
αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων
που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
β) τα µείγµατα αυτά έχουν συγκέντρωση όχι µεγαλύτερη από
ένα µέρος της ουσίας σε δέκα µέρη ύδατος και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή.
5. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται διαδικασίες εξαερισµού,
εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή του κράτους της σηµαίας
για την αποµάκρυνση των καταλοίπων φορτίου από δεξαµενή.
Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του
[ΔΝΟ]. Κάθε ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια εισάγεται στη
δεξαµενή θεωρείται καθαρή και δεν υπάγεται στις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2, 3 ή 4 του παρόντος κανονισµού.
6. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών οι οποίες
δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια κατηγορία, δεν έχουν προσωρινά
ταξινοµηθεί ή εκτιµηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του κανονισµού 4 του παρόντος Παραρτήµατος, ή του υδάτινου έρµατος, των αποπλυµάτων δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή
µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες.
Ουσίες των κατηγοριών Α’, Β’ και Γ’ εντός των ειδικών περιοχών, όπως ορίζονται από τον κανονισµό 1 του Παραρτήµατος ΙΙ
της Marpol 73/78, συµπεριλαµβανοµένης της Βαλτικής Θάλασσας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων […] του κανονισµού 6 του
παρόντος Παραρτήµατος,
7. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Α’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο α’ του παρόντος Παραρτήµατος, ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες, ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες. Εάν οι δεξαµενές που περιέχουν
τέτοιες ουσίες ή µείγµατα πρόκειται να καθαρισθούν, τα προκύπτοντα κατάλοιπα εκφορτώνονται σε εγκατάσταση υποδοχής την
οποία παρέχουν, σύµφωνα µε τον κανονισµό 7 του παρόντος Παραρτήµατος, τα κράτη που γειτνιάζουν µε την ειδική περιοχή, µέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στα απόβλητα που
εκχέονται στην εν λόγω εγκατάσταση καταστεί ίση ή µικρότερη
του 0,05 % κατά βάρος και µέχρις ότου αδειάσει η δεξαµενή, µε
εξαίρεση τον κίτρινο ή λευκό φώσφορο, για τον οποίο η συγκέντρωση του καταλοίπου πρέπει να είναι 0,005 % κατά βάρος. Κάθε
ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια θα προστεθεί στη δεξαµενή
µπορεί να απορρίπτεται στη θάλασσα εφόσον πληρούνται όλες
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών της θαλάσσης
και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
µικρότερο των 25 µέτρων.
8. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Β’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο β’, του παρόντος Παραρτήµατος ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες, ή του υδάτινου έρµατος ή των
αποπλυµάτων της δεξαµενής, ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων
που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η δεξαµενή έχει προπλυθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που
έχει εγκρίνει η αρµόδια αρχή του [κράτους της σηµαίας] και µε
βάση τα πρότυπα του [ΔΝΟ], τα δε κατάλοιπα καθαρισµού της
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δεξαµενής που προέκυψαν έχουν εκφορτωθεί σε εγκατάσταση
υποδοχής·
β) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
γ) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης και πλύσης έχουν
εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµασίας]. Οι
εν λόγω διαδικασίες και διατάξεις βασίζονται σε πρότυπα του
[ΔΝO] και εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση της ουσίας και ο
ρυθµός απόρριψης των αποβλήτων είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της έλικος του πλοίου να µην
υπερβαίνει το 1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
µικρότερο των 25 µέτρων.
9. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της κατηγορίας Γ’, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1
στοιχείο γ’, του παρόντος Παραρτήµατος ή εκείνων που έχουν
προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή του υδάτινου έρµατος ή των
αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων
που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7
κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από
την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι εν λόγω διαδικασίες και ρυθµίσεις πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του
[ΔΝΟ] και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός
απόρριψης του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της
ουσίας στα απόνερα της έλικας του πλοίου να µην υπερβαίνει το
1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα φορτίου που απορρίφθηκε από κάθε
δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του
στοιχείου β’ της παρούσας παραγράφου, και η οποία ποσότητα
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1m3 ή το 1/3000
της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή, λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12 ναυτικών
µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι
µικρότερο των 25 µέτρων.
10. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση διαδικασιών εξαερισµού οι
οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της
σηµαίας] για την αποµάκρυνση των καταλοίπων φορτίου από τις
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δεξαµενές. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του [ΔΝO]. Κάθε ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια θα
προστεθεί στη δεξαµενή θεωρείται καθαρή και δεν υπόκειται
στις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9 του παρόντος κανονισµού.
11. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών οι οποίες
δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια κατηγορία, δεν έχουν προσωρινά
εκτιµηθεί ή καθοριστεί κατά τον κανονισµό 4 παράγραφος 1 του
παρόντος Παραρτήµατος, ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων
των δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν
τέτοιες ουσίες.
12. Καµία από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν
απαγορεύει τη διατήρηση επί του πλοίου καταλοίπων φορτίου
της κατηγορίας Β’ ή Γ’ και την απόρριψη τέτοιου είδους καταλοίπων στη θάλασσα εκτός ειδικής περιοχής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος κανονισµού, αντιστοίχως.
Κανονισµός 6: Εξαιρέσεις
Ο κανονισµός 5 του παρόντος Παραρτήµατος δεν εφαρµόζεται:
α) στην απόρριψη στη θάλασσα επιβλαβών υγρών ουσιών ή
µειγµάτων που περιέχουν ουσίες αναγκαίες για την ασφάλεια
του πλοίου ή τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, ή
β) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς
µείγµατος που προήλθε από βλάβη που προκλήθηκε σε πλοίο ή
στον εξοπλισµό του:
i) αρκεί, αφού συνέβη η βλάβη ή αφού ανακαλύφθηκε η απόρριψη, να ελήφθησαν όλες οι εύλογες προφυλάξεις ώστε η απόρριψη να προληφθεί ή να µειωθεί στο ελάχιστο και
ii) εκτός αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησαν είτε µε
πρόθεση να προξενήσουν βλάβη είτε από αµέλεια και εν επιγνώσει της πιθανότητας να προκληθεί βλάβη ή
γ) στην απόρριψη στη θάλασσα ουσιών που περιέχουν πετρέλαιο, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας], όταν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται για
την καταπολέµηση ειδικών περιστατικών ρύπανσης µε σκοπό τη
µείωση στο ελάχιστο της ζηµίας από τη ρύπανση. Οποιαδήποτε
τέτοια απόρριψη υπόκειται στην έγκριση της κυβέρνησης, στη
δικαιοδοσία της οποίας προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί η
απόρριψη.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Λάµπρου Μίχου, Νικολάου Μωραΐτη, Νικολάου Νικολόπουλου,
Θεόδωρου Καράογλου, Ανδρέα Καριπίδη.
Η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108, παράγραφος 1 εδάφιο β’ και εποµένως το λόγο δικαιούται να πάρει
ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του εισαγγελέα για
άρση της ασυλίας.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στο Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά τους τυχόν οµιλητές κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας, συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
εάν η δίωξή του, η µήνυση ή η έγκριση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος
θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα
καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι
στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των τριών περιπτώσεων της σηµερινής Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση, όπως είπα, αφορά στο συνάδελφο κ. Λάµπρο Μίχο.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Νικόλαο Μωραΐτη.
Η τρίτη υπόθεση αφορά στους συναδέλφους κυρίους: Νικόλαο Νικολόπουλο, Θεόδωρο Καράογλου και Ανδρέα Καριπίδη.
Οι λεπτοµέρειες και των τριών υποθέσεων αναφέρονται στο
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διενεµήθη µαζί µε την ειδική
ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κ. Λάµπρο Μίχο υπάρχει
συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Ουδείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κυρίους Νικόλαο Μωραΐτη
υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού; Ουδείς.
Επί των αιτήσεων που αφορούν στους κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, Θεόδωρο Καράογλου, Αναστάσιο Καριπίδη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
Ουδείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτισθεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας και στο οποίο έχει
καταγραφεί και η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο
όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
την προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση της ασυλίας.
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Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως
«ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση
του ονόµατός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα
παραδίδει το ψηφοδέλτιο στους συναδέλφους, που είναι η κ.
Μαρία Θεοχάρη από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει η καταµέτρηση των
ψήφων, από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Βλατής από το ΠΑΣΟΚ και η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υπάρχει κάποιος
κύριος συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη για τις αιτήσεις
άρσεις ασυλιών Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 140 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Λάµπρου Μίχου δηλαδή «ΝΑΙ»,
ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Κατά της άρσης της ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 130
Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Άκυρα κανένα.
Συνεπώς, η αίτηση άρσης ασυλίας του κ. Λάµπρου Μίχου
απορρίπτεται.
Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Νικόλαου Μωραΐτη δηλαδή
«ΝΑΙ» ψήφισαν 3 Βουλευτές.
Κατά της άρσης της ασυλίας του δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 130
Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 7 Βουλευτές.
Άκυρα κανένα.
Συνεπώς, η αίτηση άρσης ασυλίας του κ. Νικόλαου Μωραΐτη
απορρίπτεται.
Υπέρ της άρσης ασυλίας των κυρίων Νικόλαου Νικολόπουλου,
Θεόδωρου Καράογλου και Ανδρέα Καριπίδη ψήφισε 1 Βουλευτής.
Κατά της άρσης της ασυλίας τους ψήφισαν 133 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Άκυρα κανένα.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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«Ονοµαστική ψηφοφορία επί αιτήσεων άρσης ασυλίας
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος

+
+
+
+
+
+
+

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κουντουρά Έλενα
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος

+
+
+
+
+
+
+
-

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισσάβετ (Έλσα)

+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
-

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

-

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
-
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

-

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Τεκτονίδου Κυριακή
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+
+
+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη- Γκέκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος

+
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Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ

+
-

Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

-

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
-

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος

+
+
-

+
-

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

-

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

+
+

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 140
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3301
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3304
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3308
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3314
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3316
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3317

3318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3320

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η αίτηση
άρσης ασυλίας των κυρίων Νικόλαου Νικολόπουλου, Θεόδωρου
Καράογλου και Ανδρέα Καριπίδη απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Πέµπτης 24ης Νοεµβρίου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα
επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, τα Πρακτικά της Πέµπτης 24ης Νοεµβρίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύ-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3417

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.14’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες
ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015», σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

3418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

