ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΗ’
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.5766
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β)Προς τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο
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του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :"Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης"., σελ. 5608-5610
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3. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων :"Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,
θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις",
σελ. 5766
4. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
Ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου
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Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν σχέδια
νόµων :
i) «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες
επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046 2012».
ii) «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού δηµοσίου µε συµφωνία των οµολογιούχων»., σελ. 5788
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Αθήνα, σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): 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. Εµµανουήλ Στρατάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η προϊσταµένη του Βρεφονηπιακού Σταθµού του Οργανισµού Εργατικής Εστίας Καρπενησίου αιτείται την
παραµονή του υπάρχοντος προσωπικού για την άρτια λειτουργία
του εν λόγω σταθµού.
2) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την αντίθεσή του για την κατάργηση της ευνοϊκής διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4002/2011
περί κινήτρου επιδότησης για ανέγερση ή αγορά κατοικίας σε
προβληµατική περιοχή.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πληροφορίες για το πως βρέθηκε στις φυλακές το πιστόλι µε το οποίο
απέδρασε ο Βλαστός.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ύπαρξη επτά πλοίων µε ραδιενεργά απόβλητα στο βυθό του Ιονίου Πελάγους.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αναλύσεις, οι οποίες έδειξαν ότι το νερό του Γραµµατικού είναι
ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Φαρµακευτικού
Συλλόγου Αχαϊας εκθέτει τις απόψεις του σχετικά µε το ωράριο
των φαρµακείων.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Χερσονήσου Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών ταµιευτηρίων από ιδρύµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα µας.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ασάφειες και ελλείψεις του νοµοσχεδίου για τα ναρκωτικά.
9) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη µείωση των
αποθεµατικών των επιµελητηρίων, λόγω της συρρίκνωσης των
τιµών των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.
10) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Πρόεδρος και το Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας Κύµης
Νοµού Ευβοίας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναστολή
λειτουργίας του τοπικού τελωνειακού γραφείου.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπύρος Πρίφτης εκφράζει τις
απόψεις του για το άνοιγµα του επαγγέλµατος των κουρέων.
12) Οι Βουλευτές, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και
Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων παραλίας Ασπροπύργου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κατάργηση του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής
Εστίας.
13) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος της Εποπτεύουσας Επιτροπής του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων,
ΤΣΜΕΔΕ Καστοριάς αιτείται την κάλυψη µίας θέσης προσωπικού
στο εν λόγω ταµείο.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της
Πάτρας λόγω φόρτου εργασίας.
15) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Αντιδήµαρχοι Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου, Καστού, Καλάµου, Αντικυθήρων, Σχοινούσας,
Κουφονησίου, Δονούσας, Ηρακλείας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά

5588

τους στη σχεδιαζόµενη κατάργηση της θέσης αντιδηµάρχου των
εν λόγω νησιών.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση επικύρωσης της απόφασης για τη δηµιουργία του
αυτοκινητοδροµίου Πάτρας.
17) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κύµης Νοµού Ευβοίας
αιτείται την αναστολή της λειτουργίας του τελωνειακού γραφείου Κύµης.
18) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας
και Εργατικής Κατοικίας.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιάννης Ματσούκας, Καθηγητής Χηµείας και Διευθυντής ΔΜΠΣ «Ιατρική Χηµεία,
Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικων Προϊόντων» Πανεπιστηµίου Πατρών αιτείται την επανεξέταση της πρότασης του Πανεπιστηµίου Πατρών στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Αριστεία».
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις
ευθύνες για την καταστροφή και περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που ανήκει στις υπηρεσίες του εκάστοτε
δήµου και στη δυνατότητα επιβολής προστίµων από αυτούς.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Αθλητικό Σωµατείο ΑΜΕΑ «ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΧΑΪΑΣ» εκθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις του για
την τροποποίηση του αθλητικού νόµου.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο διπλό
και τριπλό παρκάρισµα στους δρόµους της Πάτρας και ζητά την
παρέµβαση της δηµοτικής αστυνοµίας και της τροχαίας για την
απελευθέρωση των δρόµων.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις στεγαστικές ανάγκες του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ.
24) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος επισηµαίνει την επείγουσα ανάγκη για την κάλυψη
δαπάνης µεταµόσχευσης λεπτού εντέρου σε βρέφος τεσσάρων
µηνών σε νοσοκοµείο της Μεγάλης Βρετανίας.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επιθεώρησης Εργασίας Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου αιτείται την
επίλυση των ζητηµάτων των υπηρεσιών των επιθεωρήσεων εργασίας στο µέτρο που αφορούν την άµεση ή έµµεση προστασία
των εργαζοµένων.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Τάτσης, Θεολόγος
Λυκείου Φιλιατών Θεσπρωτίας εκφράζει τις θέσεις του σχετικά
µε τη µετατροπή των Θρησκευτικών σε µάθηµα επιλογής στο λύκειο.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις διαµαρτυρίες των φορέων της Αιγιάλειας για την υποβάθµιση της
ΔΟΥ Αιγίου και τη µεταφορά των τµηµάτων της στην Α’ ΔΟΥ Πατρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

28) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αρχανών-Αστερουσίων αιτείται
την εκ νέου υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων και του Δήµου Αρχανών - Αστερουσίων.
29) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά απόφαση του Συµβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να µην εγκρίνει τη νέα επιχειρηµατική
κίνηση των Μινωικών Γραµµών, µε αποτέλεσµα τη µη δυνατότητα
δροµολόγησης δύο ακόµα πλοίων στη γραµµή Πειραιά-Χανιά.
30) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων αιτείται τη στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση
των ζηµιών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα
που έπληξαν την περιοχή.
31) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι της «HELLAS
POWER» διαµαρτύρονται για την άρνηση της εταιρείας για την
πληρωµή των δεδουλευµένων Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου.
32) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μοσχάτου-Ταύρου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση της ΔΟΥ Μοσχάτου και αιτείται την απόσυρση της σχετικής απόφασης.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στυλιανός Αλεξάκης, χηµικός µηχανικός αιτείται τη µη επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
34) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Οινοπαραγωγών
Αµπελώνα Πελοποννήσου αιτείται τη µη επιβολή ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο κρασί.
35) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λήµνου εκφράζει την αντίθεσή
του στη διαφαινόµενη υποβάθµιση του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ Λήµνου σε γραφείο κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο θα
υπάγεται στο περιφερειακό κατάστηµα Πειραιά.
36) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αιτείται την άµεση έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διανοµή
και παραχώρηση στους δικαιούχους των εκτάσεων αγροκτήµατος Μελάνων Νάξου.
37) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γυναικών, ο
Σύλλογος Επαγγελµατιών και ο Αλιευτικός Σύλλογος Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους και αιτούνται
τη λήψη µέτρων γαι την αντιµετώπιση της έξαρσης της εγκληµατικότητας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.
38) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ελληνικού - Αργυρούπολης αιτείται την απόσυρση τροπολογίας στο σχέδιο νόµου
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ» που αφορά παραχώρηση δύο στρεµµάτων
από το νεκροταφείο Αργυρούπολης στο νεκροταφείο Γλυφάδας.
39) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Εργατικό Κέντρο Νοµού Σάµου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας
και Εργατικής Κατοικίας.
40) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ-
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ΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήµου ΙΠ Μεσολογγίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αιτείται τη λειτουργία του ιατρείου της
τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου µε επίσκεψη αγροτικού ιατρού προς εξυπηρέτηση των ιατροφαρµακευτικών αναγκών των
πολιτών τριών µεγάλων οικισµών της περιοχής.

φρού στα νοσοκοµεία του Νοµού Ηρακλείου.

41) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους και αιτούνται το µη κλείσιµο των
Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη στήριξη των υπηρεσιών του Λιµενικού Σώµατος Ανατολικής Κρήτης.

42) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Πειραιώς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της στις δηλώσεις του Προϊσταµένου της Εφορείας
Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος για
τη χρονολογική αξία ευρηµάτων.
43) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαρκώς µειούµενη παραγωγή του ελληνικού γάλακτος και
γαλακτοκοµικών προϊόντων.
44) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου εκφράζει τον προβληµατισµό του για τη λειτουργία των παιδικών σταθµών στον Ασπρόπυργο, µετά τη δροµολογηµένη κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και
Εργατικής Κατοικίας.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά την καλύτερη λειτουργία των µονάδων τεχνητού νε-

46) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Καταστήµατος
Κράτησης Νεαπόλεως, Νοµού Λασιθίου επισηµαίνει τα προβλήµατα του σωφρονιστικού καταστήµατος Νεαπόλεως.

48) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δήµητρα Βασιλάκου
εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την ανεπαρκή εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων του ΙΚΑ από τους ιατρούς του τοπικού παραρτήµατος Τρίπολης.
49) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις µαθησιακές δυσκολίες µαθητών ΕΠΑΛ.
50) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αγαθή Κόντη αιτείται την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 περί προστασίας του
θεσµού της οικογένειας το οποίο ρυθµίζει το ζήτηµα της συνυπηρέτησης των συζύγων µελών των ενόπλων δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1738/21-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 134553 π.ε./ΙΗ/2301-2012 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 3287/21-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Δαβάκη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 147718 π.ε./ΙΗ/23-

5591

01-2012 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 3425/22-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μίχου Μαρίας, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Κεφαλίδου Χαράς,
Μαργέλη Σπυροπάνου, Μοσχόπουλου Σπυρίδωνα, Τεκτονίδου
Κυριακής, Τσιαούση Ελένης και Τσόνογλου -Βυλλιώτη Βασιλικής

5593

δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.6/210/οικ. 1595/23-01-2012
έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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4. Στην µε αριθµό 3561/28-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δρίτσα Θεοδώρου και Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το υπ’ αριθµ. 3387/23-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 3566/28-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.1017/11/23-01-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 3617/29-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4/23-01-2012 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 3823/05-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Χαρακόπουλου Μάξιµου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 9/23-01-2012

5601

έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 4149/10-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-10/23-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 4161/10-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/6/ΑΣ/1068 δις/23-01-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 4578/17-1-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή
του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Στρατάκη θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Ο κ. Στρατάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά να παρουσιάσει
την ερώτησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο και τρείς µήνες περίπου
είχα καταθέσει µία επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε την ίδρυση
και λειτουργία µέσω του ΟΣΚ, του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο
Ηράκλειο.
Τότε υπήρχε και µια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Υφυπουργός Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης –που
κατά σύµπτωση βρίσκεται σήµερα και εδώ- µου απήντησε, καταθέτοντας µάλιστα για τα Πρακτικά ένα χρονοδιάγραµµα, το
οποίο υπογράφεται από τον κ. Δρούλια, που απευθυνόταν στην
Κοµισιόν και αναφερόταν στις ενέργειες και δράσεις που έπρεπε
να γίνουν στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει προκειµένου να
ολοκληρωθεί η δέσµευση της ελληνικής πολιτείας που αφορούσε στην ίδρυση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο
Ηράκλειο, κυρίως στην ίδρυση του νέου κτιριακού συγκροτήµατος.
Πέρασε ένας χρόνος και πραγµατικά ενώ έγιναν κάποιες ενέργειες που τα προηγούµενα χρόνια ήταν δύσκολο να ολοκληρωθούν, ενέργειες οι οποίες αφορούσαν την ανεύρεση οικοπέδου.
Τελικά το οικόπεδο ανεβρέθη από το πανεπιστήµιο, παραχωρήθηκε στους αρµόδιους φορείς, το πρόγραµµα όµως δεν προχωρούσε.
Έκανα µια ερώτηση κατ’ αρχάς στο Υπουργείο Παιδείας και
µου απήντησε ότι είναι αναρµόδιο και την απηύθυνα στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Βεβαίως, εκείνο που
ζητούµε µέσω της ερώτησης είναι να δούµε που βρίσκεται αυτό
το πρόγραµµα υλοποίησης του σχολείου, γιατί πέραν των άλλων,
προκύπτει και από την υποχρέωσή µας στο πλαίσιο της συµφωνίας της έδρας να ιδρύσουµε αυτό το σχολείο.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να µας ενηµερώσετε πρώτον, εάν αυτό το πρόγραµµα υλοποιείται και σε τι
βαθµό και δεύτερον, πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν αυτές οι
διαδικασίες; Γιατί πραγµατικά αξίζει τον κόπο να τελειώσει αυτό
το σχολείο τώρα που υπάρχει και το έτοιµο οικόπεδο από τη µια
πλευρά και από την άλλη να είµαστε συνεπείς στις δεσµεύσεις
µας εν όψει και του όλου προβλήµατος που υπάρχει µε αυτόν
τον ευρωπαϊκό οργανισµό που εξαιτίας της σπουδαιότητας του
έχει γίνει το µήλο της έριδος µεταξύ όλων εκείνων που θέλουν
να υπηρετήσουν συγκεκριµένες σκοπιµότητες. Θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να δείτε µε ποιο τρόπο µπορούν να επισπευσθούν
οι διαδικασίες αυτές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή Ηρακλείου τον κ. Εµµανούηλ Στρατάκη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μαυρουδής Βορίδης να δώσει απάντηση στον ερωτώντα Βουλευτή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η απάντηση που έχω να σας δώσω ουσιαστικά έρχεται από τον ΟΣΚ, ο οποίος ενηµερώνει για τις ενέργειες που έχουν γίνει και για το που βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
Έχει λοιπόν, ανατεθεί στον ΟΣΚ η ανέγερση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας το οποίο είναι βιοκλιµατικό και περιλαµβάνει
νηπιαγωγείο, δηµοτικό σχολείο, γυµνάσιο και λύκειο µε προβλε-

πόµενο δυναµικό επτακόσιους ογδόντα µαθητές σε χώρο του
Πανεπιστηµίου στις Βούτες Ηρακλείου. Το συγκεκριµένο σχολείο
θα καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, το ENISA
που ιδρύθηκε το 2004.
Αυτή τη στιγµή έχουν ολοκληρωθεί: Ο χαρακτηρισµός του
χώρου ως σχολικού, η δηµοσίευση του χαρακτηρισµού του
χώρου. Εστάλη το τελικό τεύχος των όρων του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισµού στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τη
Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων για τη σύµφωνη γνώµη τους.
Έχουν αποσταλεί επιστολές για τον καθορισµό των µελών της
Κριτικής Επιτροπής στο ΤΕΕ, στο ΣΑΔΑΣ, στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, στον κ. Χερτζµπέργκερ, γνωστό αρχιτέκτονα µε εµπειρία στο σχεδιασµό σχολείων, στη RIBA στην Ένωση Βρετανών
Αρχιτεκτόνων, στη UIA µε έδρα το Παρίσι, στον ΟΟΣΑ µε έδρα
το Παρίσι στην κ. Ζάχα Χαντίτ γνωστή αρχιτέκτονα µε εµπειρία
στο σχεδιασµό σχολείων.
Γνωστοποιήθηκαν οι ενέργειες του ΟΣΚ στον ENISA µε επιστολή στον καθηγητή Χέλπµπερτ. Είναι σε εξέλιξη, επίσης, η οριστικοποίηση των µελών της κριτικής επιτροπής. Ο διαγωνισµός
αναµένεται επίσηµα να ανακοινωθεί στο διαδίκτυο στις 20 Φεβρουαρίου 2012 –δηλαδή θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί- και τα
αποτελέσµατα προγραµµατίζεται να ανακοινωθούν στις 5 Οκτωβρίου 2012.
Εποµένως, αυτές είναι οι εξελίξεις και οι ενέργειες τις οποίες
έχει κάνει ο Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων για το ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή είχατε
την ευγενή καλοσύνη να µου στείλετε αυτό το έγγραφο µε γραπτή απάντηση βεβαίως, αφού παρήλθαν οι προθεσµίες, θέλω να
καταθέσω στα Πρακτικά -για να το πάρετε και εσείς αν δε το
έχετε- έγγραφο µε την ίδια υπογραφή που φαίνονται ότι οι ίδιες
αυτές ενέργειες και δράσεις έπρεπε να έχουν γίνει τουλάχιστον
ένα χρόνο πριν. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ, ότι θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στις 20 Φεβρουαρίου αναφερόταν στο σχεδιασµό που
θα γινόταν στις 20 Φεβρουαρίου του 2011. Και αυτό που µας λέει
για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στις 5 Οκτωβρίου αναφέρεται στον προηγούµενο σχεδιασµό τον Αύγουστο του 2011
και φέρει την ίδια υπογραφή. Βεβαίως, αυτό δείχνει µια λογική
και µια νοοτροπία και κυρίως µια ανακολουθία και ασυνέπεια -θα
έλεγα- αυτών που υπογράφουν τα χαρτιά. Αυτό βέβαια είναι σε
βάρος της ελληνικής πολιτείας συνολικά, ανεξάρτητα το ποιος
είναι στο Υπουργείο ή ποιος είναι πρόεδρος του οργανισµού ή
οτιδήποτε άλλο.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η
αναντιστοιχία που θεωρώ ότι πραγµατικά είναι ένα δείγµα της
µέχρι σήµερα τουλάχιστον γραφής του ελληνικού κράτους, να
δούµε πώς µπορούµε να το αλλάξουµε αυτό. Και αν είναι δυνατόν, να επισπεύσουµε αυτές τις ηµεροµηνίες του χρονοδιαγράµµατος αφού ο ίδιος ένα χρόνο πριν µας έλεγε διαφορετικά
πράγµατα.
Αν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να δούµε µε ποιον τρόπο
πραγµατικά µπορούµε να το επισπεύσουµε. Γιατί δεν σας κρύβω
-το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, αλλά θέλω να το δηλώσω εδώ,
ώστε να το µάθει και ο ελληνικός λαός- ότι οι προσπάθειες που
γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιες, ώστε
αυτός ο οργανισµός να µην έχει µέλλον για τη χώρα µας. Και γίνεται αυτό, όταν ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι η σπουδαιότητά
του, εξαιτίας του κυβερνοεγκλήµατος και πολλών άλλων δράσεων και ενεργειών που προκύπτουν το τελευταίο διάστηµα,
µπαίνει µπροστά στην επικαιρότητα και το ενδιαφέρον εξ αυτού
του λόγου πολλαπλασιάζεται από τις χώρες που διεκδικούσαν
ευθύς εξ αρχής και ήθελαν να φιλοξενήσουν αυτόν τον οργανισµό.
Κυρία Πρόεδρε, ως αρµόδιος Υφυπουργός εκείνη την περίοδο, αντιµετώπισα αυτή την προθυµία διαφόρων που ήθελαν
να φιλοξενήσουν αυτόν τον οργανισµό, όπως δήλωναν, και τους
είπα και εγώ και ο τότε Επίτροπος ότι επειδή ακριβώς αφορά τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δεν έχει καµµία σχέση µε το πού θα
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είναι η έδρα. Μια και µιλάµε για νέες τεχνολογίες, µπορεί από
κάθε σηµείο της γης αυτές να παρέχονται. Γι’ αυτό τότε κερδίσαµε και αυτόν τον οργανισµό. Τώρα, λοιπόν, σήµερα που βλέπουν κάποιοι τη µεγάλη του σπουδαιότητα θέλουν να τον
πάρουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια που µιλάµε για το σχολείο, που είναι µια δέσµευσή µας
και µια προϋπόθεση για να καλύψουµε τις όποιες υποχρεώσεις
έχουµε υπογράψει, πρέπει να δούµε και τα ζητήµατα που µπαίνουν τώρα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από πλευράς επιτροπής, που έµπαιναν από την αρχή. Πρέπει γι’ αυτά τα
ζητήµατα να κρατήσουµε µια σθεναρή στάση, ώστε να µην επιτρέψουµε στους οποιουσδήποτε επιβολείς να πάρουν αυτόν τον
οργανισµό από την Ελλάδα. Διότι, εάν το δούµε σε συνδυασµό
µε το χώρο που βρίσκεται και τα ιδρύµατα που είναι δίπλα απ’
αυτόν και µέσα στο χώρο που και ο ίδιος θα στεγαστεί, στο καινούργιο κτήριο που φτιάχνει η χώρα των έξι χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, µπορεί αυτός ο συνδυασµός να είναι ό,τι
καλύτερο, για να είναι η Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων σε
ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κάτι που κάποιοι θέλουν να µας στερήσουν, επειδή τα συµφέροντα που έχει αυτός
ο τοµέας είναι πάρα πολύ µεγάλα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Καταθέτω στα
Πρακτικά και το έγγραφο που προηγουµένως ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Στρατάκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέµα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα παρακαλούσα τον κύριο συνάδελφο, εάν έχει
την καλοσύνη, να θέσει και υπ’ όψιν µου το συγκεκριµένο έγγραφο, στο οποίο εντοπίζονται οι ηµεροµηνίες. Και αυτό, για να
ελεγχθεί ο λόγος της καθυστερήσεως.
Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν έχω προσωπική αντίληψη για το
ζήτηµα των καθυστερήσεων, αλλά εκείνο που πρέπει να γίνει
είναι να ελεγχθεί ο λόγος των καθυστερήσεων και της µη τηρήσεως προθεσµιών, που σε τελευταία ανάλυση η ίδια η Διοίκηση
του ΟΣΚ είχε αναλάβει και είχε θέσει. Ως προς αυτό, εποµένως,
εκείνο που µπορώ να σας πω είναι ότι θα ελέγξω το λόγο της καθυστερήσεως και θα προσπαθήσω να επισπεύσω αφ’ ενός το
χρονοδιάγραµµα και αφ’ ετέρου να διασφαλίσω, εάν δεν µπορεί
να γίνει διαφορετικά, ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου καθυστέρηση.
Ως προς το δεύτερο ζήτηµα, για την ευρύτερη συζήτηση θα
ήθελα να πω το εξής. Η εικόνα που έχω για το τι συµβαίνει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευρύτερα στους ευρωενωσιακούς θεσµούς είναι ότι βρίσκονται σε αρµονία µε τη βασική κατεύθυνση
της ελληνικής Κυβέρνησης. Δηλαδή, τι; Θέλουµε έναν ισχυρότερο ΕΝΙSΑ, θέλουµε έναν ΕΝΙSΑ ο οποίος θα παίξει κεντρικό
ρόλο στα ζητήµατα της ασφάλειας στο χώρο του διαδικτύου. Θέλουµε να τον ενισχύσουµε, εποµένως, από πλευράς και αρµοδιοτήτων και προσωπικού και προϋπολογισµού. Σε αυτό το θέµα
υπάρχει µια κοινή αντίληψη και της ελληνικής Κυβερνήσεως και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν σηµεία στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να µετακινηθεί η έδρα από το Ηράκλειο, πολλώ µάλλον δεν
πρόκειται να υπάρξει ούτε σκέψη για τη µετακίνηση της έδρας
από την Ελλάδα.
Εκείνο, λοιπόν, που είναι σηµαντικό, είναι ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη στρατηγική που έχει χαραχθεί από την ελληνική Κυβέρνηση για το θέµα του ΕΝΙSΑ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως,
υπάρχει µια σειρά από επιµέρους ζητήµατα, στα οποία µπορεί
να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για εµένα, για την ελληνική Κυβέρνηση, ποιο είναι το µείζον;
Η έδρα στο Ηράκλειο. Προφανώς, κατά µείζονα λόγο το µείζον
είναι να µείνει ο οργανισµός στην Ελλάδα ασυζητητί και από εκεί
και πέρα ένας ισχυρός οργανισµός, ο οποίος θα παίξει το ρόλο
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που πρέπει να παίξει, διασφαλίζοντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο, στα δίκτυα εν γένει, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι
το σηµαντικό, το στρατηγικό σηµείο. Από εκεί και πέρα, επιµέρους ζητήµατα που προφανώς ανακύπτουν, αυτά θα τα δούµε
µέσα από συζήτηση και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τους
άλλους ευρωενωσιακούς θεσµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κ. Μαυρουδή
Βορίδη.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 3285/21-12-2011
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το
Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως ωροµισθίων
καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Στον ερωτώντα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αθανάσιο
Δαβάκη θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Ο κ. Δαβάκης έχει το λόγο, προκειµένου να παρουσιάσει την
ερώτησή του για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σηµερινή κοινοβουλευτική µας παρέµβαση έχει να κάνει µε
την περίπτωση αρκετών νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για
πολλές ώρες διδασκαλίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
οι οποίοι ζητούν από την πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας,
να αναγνωρίσει αυτόν τον χρόνο διδασκαλίας, τον οποίο είχαν,
ως χρόνο προϋπηρεσίας στη µετέπειτα εξέλιξή τους κατά την
υπηρεσία τους στη µέση εκπαίδευση.
Είναι ένα απολύτως δικαιολογηµένο αίτηµα, κυρία Υπουργέ,
και νοµίζω ότι κατά τούτο θα τείνει η πολιτεία ευήκοον ους για
να άρει µία αδικία. Ας σηµειωθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν διδάξει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως είπα, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής, σε
τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, σε
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στη Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Ικάρων, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και ζητούν το αυτονόητο, να υπάρξει µία συγκεκριµένη στάση εκ
µέρους της πολιτείας προκειµένου αυτές τις «εργατοώρες», τις
ώρες διδασκαλίας τις οποίες έχουν αναλώσει σε δηµόσιους φορείς, σε δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, να τις λογίσει η πολιτεία
ως προϋπηρεσία για την περαιτέρω εξέλιξή τους, για τις µεταθέσεις τους, να έχουν δηλαδή για τα µόριά τους και όλα εκείνα
τα οποία συνθέτουν µία βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
Ευελπιστώ ότι θα τύχω µίας απαντήσεως, η οποία κυρίως θα
δικαιώνει αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δαβάκη.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η
προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως ωροµισθίων στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, είτε τεχνολογικά ιδρύµατα είτε πανεπιστήµια που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζεται
και µισθολογικά και βαθµολογικά και προφανώς εκπαιδευτικά,
µε την έννοια διδακτικά των µεταθέσεων. Άρα, αυτή η προϋπηρεσία είναι σήµερα πλήρως αναγνωρισµένη.
Αν αναφερθώ στο ευρύτερο πλαίσιο θα πρέπει να πούµε ότι ο
πρόσφατος ν. 4024/2011 ορίζει ότι πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται η κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ΟΤΑ µε σχέση εργασίας
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και άλλη υπηρεσία που µε
βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια
υπηρεσία για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
Από κει και πέρα ισχύει και η διάταξη του προηγούµενου
ν.3205/2003, που ζητάει να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις στις περιπτώσεις συµβάσεων έργου. Γνωρίζετε, κύριε συ-
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νάδελφε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρέχουν στο δηµόσιο, εν προκειµένω παρέχουν σε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα µε πολύ µικρές συµβάσεις έργου, µε ωροµίσθια απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή, γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς
πρέπει µε βάση το νόµο να ισχύουν σωρευτικά, η απασχόληση
να γίνεται κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, να παρέχεται η εργασία στο χώρο της δηµόσιας υπηρεσίας, να είναι
υπό την άµεση εποπτεία της υπηρεσίας και να έχει ανάλογη
αµοιβή µε τον προσλαµβανόµενο σε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου.
Στην περίπτωση, λοιπόν, που έχουµε τέτοιες συµβάσεις έργου
από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πρέπει να σας πω ότι δεν
υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα και ότι είµαστε σε θέση να
αναγνωρίσουµε την προϋπηρεσία για όλες τις εξελίξεις και για
µεταθέσεις.
Τίθεται, όµως, ένα ζήτηµα, κύριε συνάδελφε, για τα ανώτατα
στρατιωτικά ιδρύµατα. Αναφέρατε τη Σχολή Ευελπίδων κ.λπ.. Σε
αυτές τις περιπτώσεις σήµερα, µε το ισχύον Δίκαιο, δεν έχουµε
υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθµίσεις για µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Θα µπορούσε βεβαίως η
πολιτεία, θα µπορούσε το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση, να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές και να θέσει εκείνα τα εκπαιδευτικά
κριτήρια, κυρίως σε ό,τι µας αφορά, για να δούµε µε ποιες διαδικασίες και αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να ενταχθούν.
Όµως, έτσι όπως είµαστε σήµερα, έτσι όπως είναι το Δίκαιο
της πολιτείας σήµερα δεν υπάρχει δυνατότητα να αναγνωριστεί
ως προϋπηρεσία η διδασκαλία στις στρατιωτικές σχολές.
Όσον αφορά το ΘΙΕΣΠΑ της Φιλοσοφικής Σχολής, προφανώς
είναι ένας φορέας αυτού του πανεπιστηµίου και για να αναγνωριστεί πρέπει να έχουµε τη συσσώρευση όλων των προϋποθέσεων που σας ανέφερα, δηλαδή το ωράριο, την εκπαιδευτική
διαδικασία, όλες αυτές τις προϋποθέσεις που δίνει ο νόµος. Στην
περίπτωση αυτή µπορούµε, βεβαίως, να αναγνωρίσουµε κι εκεί
την προϋπηρεσία.
Κυρία Πρόεδρε, θα σταµατήσω εδώ και αν χρειαστεί, θα συνεχίσω αφού ακούσω το συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, συνάγω από την
απάντηση της κυρίας Υπουργού ότι χρίζουν όλα αυτά τα οποία
είπε και είπα κάποιας συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης,
προκειµένου να υπαχθούν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί τους
οποίους προανέφερα και είπατε κι εσείς, σε αυτήν τη ρύθµιση.
Δεν αφορά µόνο τις στρατιωτικές σχολές, αφορά και τµήµατα
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Αθηνών
κ.λπ..
Εξάλλου, οι συγκεκριµένοι αιτούντες αυτήν τη δίκαιη αντιµετώπιση, οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν θετική εισήγηση για
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους από τη Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Επίσης, θα σας πω το εξής: Η προϋπηρεσία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι δηµόσια, εποµένως είναι παράλογο το
δηµόσιο να µην αναγνωρίζει προϋπηρεσία, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτήν τη στιγµή, στον ίδιο του τον εαυτό, σε αυτούς που
εργάστηκαν στους ίδιους χώρους όπου είναι δηµόσιοι φορείς,
είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Ένα παράδειγµα: Το διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών χορήγει σε ξένους σπουδαστές κατόπιν
εξετάσεων, δίπλωµα ελληνοµάθειας επιπέδου Β2. Αυτό το δίπλωµα είναι αναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος και δίνει τη
δυνατότητα στους αλλοδαπούς να εγγράφονται για σπουδές
στα ελληνικά πανεπιστήµια. Εποµένως, πρόκειται για φορέα
αναγνωρισµένο µε επίσηµες εξετάσεις.
Σας λέω δύο παραδείγµατα τα οποία δηλώνουν ότι υπάρχει
συγκεκριµένη δηµόσια µορφή αυτών των ιδρυµάτων.
Τι ζητούν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι; Ζητούν εκεί που έχουν
εργαστεί για χιλιάδες ώρες διδασκαλίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων κ.λπ., όταν
εισέρχονται στο δηµόσιο κατόπιν εξετάσεων στη µέση εκπαίδευση, η µισθολογική εξέλιξή τους, η βαθµολογική εξέλιξή τους,
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τα µόρια µετάθεσής τους κ.λπ., να παρακολουθούν αυτήν την
προϋπηρεσία.
Είπατε στην αρχή κάτι, το οποίο νοµίζω ότι δίνει τη λύση εφόσον υπάρχει κενό νόµου. Να το πούµε έτσι; Δεν ξέρω. Εν πάση
περιπτώσει, όµως, παρισταµένου και του κυρίου Υφυπουργού
Πολιτισµού, ο οποίος ξέρω ότι και για τα θέµατα παιδείας έχει
ιδιαίτερη ευαισθησία, θα ήθελα να είχα µια συγκεκριµένη απάντηση, µήπως ενόψει νέων νοµοθετικών πρωτοβουλιών ή εν πάση
περιπτώσει νοµοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ανατείλουν
µε τη νέα Περίοδο της Βουλής, να προχωρήσουµε προς αυτήν
την κατεύθυνση, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη δίκαιη κρίση
αυτών των ανθρώπων και στη δίκαιη αντιµετώπισή τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δαβάκη.
Η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Χριστοφιλοπούλου, έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, µε
το ν. 3848/2010 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να υπάρχει µια ενιαία αντιµετώπιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για όλα
τους τα προσόντα, η υπαγωγή στον ΑΣΕΠ όλων αυτών, αλλά και
η παράλληλη προσµέτρηση της προϋπηρεσίας, άρα της εµπειρίας, άλλων τυπικών προσόντων, όπως διδακτορικών ή µεταπτυχιακών, που κι εσείς αναφέρατε. Η διδακτική, λοιπόν, εµπειρία
προσµετράται µε βάση το νόµο αυτόν και προστίθεται στα µόρια
του ΑΣΕΠ.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του νόµου, που
έθεσε νοµίζω τις βάσεις αξιοποιώντας ότι καλύτερο από την προηγούµενη προϋπηρεσία για ένα πραγµατικά αξιοκρατικό και δίκαιο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών µας, γιατί
χρειαζόµαστε και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην οποία
αναφέρεστε αλλά και στην πρωτοβάθµια τους καλύτερους των
δηµόσιων λειτουργών που µπορούµε να προσλάβουµε και όταν
θα µπορούµε εκ νέου να διορίσουµε -γιατί φέτος, όπως ξέρετε,
έχουµε λίγους διορισµούς, ας ελπίσουµε ότι µε την ανάταξη της
οικονοµίας µας και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση θα έχουµε στο
µέλλον δυνατότητα - θέλουµε, λοιπόν, πράγµατι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Έχουν διοριστεί µε ΑΣΕΠ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Καταλαβαίνω τι µου
λέτε. Την προσµέτρηση λέµε τώρα. Εγώ σας λέω την όλη φιλοσοφία για να φτάσω εκεί.
Στην ουσία µε ρωτήσατε αν θα πάρουµε νοµοθετική πρωτοβουλία. Η βασική νοµοθετική πρωτοβουλία που είναι ο ν.3848 θα
µπορούσε να εµπλουτιστεί στο ίδιο πνεύµα στο οποίο αναφέροµαι µε τη δυνατότητα να έχουµε και την προσµέτρηση άλλων κατηγοριών εκπαιδευτικής εµπειρίας.
Ωστόσο, θέλω να είµαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αν ανοίξει
µια τέτοια δυνατότητα, θα πρέπει να τον διαφοροποιήσουµε.
Αναφέρατε κάποιους θεσµούς. Είναι τελείως διαφορετικό ένας
νέος διδάκτορας να έχει κάποιες λίγες ώρες διδασκαλίας σε κάποιο κέντρο όπως τα πολύ σοβαρά κέντρα των πανεπιστηµίων
που έχουµε –πολλά από αυτά είναι πολύ αξιόλογα- ή να έχει σε
κάποιο ινστιτούτο δια βίου κάποιες ώρες. Δεν είναι το ίδιο
πράγµα µε έναν άνθρωπο που όπως λέτε έχει συστηµατικά εκπαιδεύσει φοιτητές, σπουδαστές στο αντικείµενό του επί ώρες
και µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο σηµερινός νόµος.
Πρέπει λοιπόν να δούµε ενδεχόµενες τέτοιες πρωτοβουλίες
στο µέλλον µε αυτό το πρίσµα και κυρίως µε µια ασφάλεια δικαίου και µια συνέχεια δικαίου που να µη διαχωρίζει τους µεν
από τους δε. Δηλαδή, να δούµε ποιες είναι εκείνες οι κατηγορίες
σχολών που δεν εντάσσονται και που πρέπει να ενταχθούν µε κάποια προεργασία. Είµαστε σε θέση σήµερα να πούµε ότι µπορούµε να εξετάσουµε τους φορείς και τους θεσµούς στους
οποίους αναφέρεστε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
αυτές και σε µελλοντική πρωτοβουλία που θα έρθει, να δούµε αν
θα µπορεί να θεραπευτεί αυτή η αδυναµία του θεσµικού πλαισίου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Υπουργέ.
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Η τρίτη µε αριθµό 4656/19-1-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω
του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω προϋπηρεσίας
(40%), δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Βουλευτή και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 41/3-10-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου
Κολοκοτρώνη προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την
αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού της «ΕΤ3», ενόψει του
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σχεδιαζόµενου αναβαθµισµένου ρόλου της, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 4662/19-1-2012 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κουσελά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και
λοιπές επιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη
στην ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερησία διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής
Νοµοθέτησης».
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.

Θέλω να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις καθαρά λεκτικές για τη σαφήνεια των σχετικών παραγράφων. Τις έχω αποστείλει και στους εισηγητές και νοµίζω ότι δεν υπάρχει
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό στο σύνολο το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» ως διενεµήθη και µε τις νοµοθετικές βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ( Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση κατ’ αρχήν, κατ’
άρθρον και στο σύνολο και έχει ως εξής:
«Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα
Καλής Νοµοθέτησης
Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Ως βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης νοείται η τήρηση των αρχών και η εφαρµογή των
µέσων της καλής νοµοθέτησης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α. Ρύθµιση είναι κάθε νοµοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και
κάθε πράξη ή απόφαση, η οποία περιέχει γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου και είναι µείζονος σηµασίας.
β. Καλή νοµοθέτηση είναι η πολιτική και η διαµόρφωση αρχών
και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων και των
διαδικασιών παραγωγής τους.
γ. Ρυθµιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία συντονισµού
των δράσεων καλής νοµοθέτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται
ο ρυθµιστικός προγραµµατισµός και η τήρηση των αρχών αυτής
κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρµογή των ρυθµίσεων, καθώς
και η λήψη µέτρων πολιτικής για την προώθησή τους.
δ. Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων είναι η έκθεση, στην οποία
αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθµισης ως προς τη σχέση κόστους - οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον και καθηµερινότητα του
πολίτη.
ε. Διοικητικά βάρη είναι το κόστος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις, τον τοµέα του εθελοντισµού, τη δηµόσια διοίκηση και
τους πολίτες κατά τη συµµόρφωσή τους µε τη νοµική υποχρέωση να τηρούν στοιχεία και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
µε τη δράση τους ή την παραγωγή τους είτε στις δηµόσιες αρχές
είτε σε τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θα συλλέγονταν εάν δεν υπήρχε η σχετική νοµική υποχρέωση.
στ. Αναµόρφωση Δικαίου είναι η εκ νέου ρύθµιση ενός πεδίου
σχέσεων και θεµάτων το οποίο έχει αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής ή και κανονιστικής παρέµβασης.
ζ. Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
η. Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας είναι το γραφείο που
συστήνεται σε κάθε Υπουργείο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
παρόντος και έχει τις αρµοδιότητες του άρθρου 15 παράγραφος
3.
Άρθρο 2
Αρχές της καλής νοµοθέτησης
1. Η ποιότητα των ρυθµίσεων διασφαλίζεται µε την τήρηση των
αρχών καλής νοµοθέτησης, όπως είναι ιδίως:
α. Η αναγκαιότητα.
β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση µέσου και
σκοπού µε υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς µέτρου).
γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου των ρυθµίσεων.

δ. Η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική
πολιτική ή αντιφατικών ρυθµίσεων.
ε. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση
τόσο των θεµελιούντων τη ρύθµιση των οικονοµικών και άλλων
στοιχείων, όσο και των συνεπειών της ρύθµισης.
στ. Η διαφάνεια.
ζ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία µε τον προσδιορισµό των
αρµόδιων οργάνων εφαρµογής των ρυθµίσεων.
η. Η ασφάλεια δικαίου.
θ. Η προσβασιµότητα στις ρυθµίσεις και µε ηλεκτρονικά µέσα.
ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών µε τις ρυθµίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της
εφαρµογής τους (ανοιχτή διαδικασία).
ια. Η ισότητα των φύλων.
ιβ. Η δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
2. Οι αρχές της καλής νοµοθέτησης εφαρµόζονται:
α. κατά την κατάρτιση και αξιολόγηση νόµων και κανονιστικών
πράξεων,
β. κατά την απλούστευση, µε την τροποποίηση ή κατάργηση
διατάξεων, την αναµόρφωση και την κωδικοποίηση, καθώς και
κατά την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου,
γ. κατά την κατάρτιση προτάσεων νόµου.
Άρθρο 3
Διαδικασίες καλής νοµοθέτησης
1. α) Οι Υπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου της Βουλής και στο πλαίσιο του νοµοθετικού προγραµµατισµού του
Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Γραφείο
Καλής Νοµοθέτησης σχετικά µε τον αριθµό και το αντικείµενο
των νοµοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη
Βουλή.
β) Επιτρέπεται η υπέρβαση του προγραµµατισµένου αριθµού
των νοµοσχεδίων εφόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις
επικρατούσες συνθήκες µε την προϋπόθεση της έγκρισης του
Υπουργικού Συµβουλίου, ή αν πρόκειται για νοµοσχέδια µε τα
οποία γίνεται εναρµόνιση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
το εθνικό δίκαιο, για νοµοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και διεθνείς συνθήκες ή συµβάσεις, καθώς
και για νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως
κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται
και ψηφίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 109 και 110 του Κανονισµού της Βουλής.
2. α) Το αντικείµενο κάθε νοµοσχεδίου ρυθµίζεται κατά τρόπο
πλήρη. Εξουσιοδοτικές διατάξεις θεσπίζονται µόνο:
i. εάν η νοµοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισµένη
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος
και
ii. εάν ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν µπορεί να επιτευχθεί
µε τη χρήση υφιστάµενων εξουσιοδοτήσεων.
Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις εκτός από τα οικεία άρθρα καταχωρίζονται και σε αυτοτελές άρθρο µε τον τίτλο «εξουσιοδοτήσεις» στο τέλος του νοµοσχεδίου, πριν από τις µεταβατικές και
καταργούµενες διατάξεις.
β) Εφόσον το νοµοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών
διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία και το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης το κρίνει
αναγκαίο, δεν εισάγεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για συζήτηση,
αν δεν συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των πράξεων και
από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.
3. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προκύπτουν από τη
µεταβολή της νοµοθεσίας και τη µετάβαση από την προϊσχύουσα
νοµοθεσία (µεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε αυτοτελές άρθρο.
Οι µεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο
άρθρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα.
4. α) Σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, κατά την οποία
αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεµβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή κεφάλαιο, όπως
διαµορφώνεται τελικά. Επίσης, δεν επιτρέπονται: αα) η αόριστη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΗ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

παραποµπή σε άλλες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται
ρητά και συγκεκριµένα και ββ) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο.
β) Σε περίπτωση συνολικής ρύθµισης ενός θέµατος, διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούµενες
διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο στο τέλος του
νοµοσχεδίου.
5. Η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου πρέπει να καταχωρίζεται
πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισµένες διατάξεις ορίζεται
διαφορετικός σε σχέση µε τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης
της ισχύος τους, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και
αριθµηµένη παράγραφο, µε µνεία της σχετικής διάταξης και του
χρόνου έναρξης της ισχύος της.
6. Κάθε νοµοσχέδιο συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαµβάνει τις διατάξεις (κατ’ άρθρο και κατά παράγραφο), το αντικείµενο των οποίων εµπίπτει στην αρµοδιότητα περισσότερων
Υπουργείων και τα Υπουργεία στα οποία αφορούν. Ο κατάλογος,
καθώς και κάθε τροποποίησή του υπογράφονται από τους συναρµόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθµίσεων
για την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης
Τα όργανα θέσπισης ρυθµίσεων µεριµνούν για:
α. Τον εντοπισµό και οριοθέτηση του προβλήµατος, το οποίο
επιβάλλει τη ρύθµιση και τον εντοπισµό των συναφών νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων.
β. Τον προσδιορισµό και τεκµηρίωση των αρνητικών συνεπειών της µη ρύθµισης.
γ. Τον προσδιορισµό των διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών
και τη συγκριτική τεκµηρίωση της ικανότητάς τους να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς.
δ. Τη στάθµιση των ωφεληµάτων, του κόστους και των διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθµισης σε
αναφορά µε τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους της προκρινόµενης εναλλακτικής και την ελάχιστη δυνατή επέλευση παρεπόµενων δυσµενών αποτελεσµάτων, ιδίως στην οικονοµία, την
κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον.
ε. Τη σαφήνεια των νοηµάτων της ρύθµισης και ιδίως τη διατύπωση συγκεκριµένων, µετρήσιµων, σαφών και χρονικά οριοθετηµένων στόχων που επιδιώκονται µε αυτή. Ειδικότερα, την
παροχή σε ανοιχτή και επεξεργάσιµη µορφή όλων των απαραίτητων δεδοµένων, ιδίως στατιστικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών και χωρικών που αφορούν και τεκµηριώνουν την
προτεινόµενη ρύθµιση.
στ. Τη γραµµατική και συντακτική ορθότητα των διατάξεων
και την τήρηση των νοµοτεχνικών κανόνων.
ζ. Την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων µέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων πολιτικής µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, στο οποίο περιλαµβάνονται τα διοικητικά βάρη για
τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση.
η. Την οργάνωση και παρακολούθηση κοινωνικής ή κάθε
άλλου είδους διαβούλευσης, που κρίνεται ως αναγκαία, καθώς
και την οργάνωση και παρακολούθηση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατά το σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση
της ρύθµισης.
θ. Το σαφή προσδιορισµό των οργάνων της διοίκησης που
είναι αρµόδια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
ι. Την υιοθέτηση κανόνων που υπηρετούν τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Μέσα της καλής νοµοθέτησης
Μέσα της καλής νοµοθέτησης είναι ιδίως η διαβούλευση, η
ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόµων,
η απλούστευση, η κωδικοποίηση, η αναµόρφωση του δικαίου και
η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων.
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Άρθρο 6
Διαβούλευση
1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται µε τη δηµοσιοποίηση, µε πρόσφορα µέσα, της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, µε σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση και συµµετοχή σε αυτήν των πολιτών,
κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφεροµένου. Υπόχρεος για την
κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νοµοθετική
πρωτοβουλία Υπουργός.
2. Η διαβούλευση επί των νοµοσχεδίων γίνεται και µέσω του
δικτυακού τόπου www.opengov.gr, οπότε ολοκλη-ρώνεται σε
δύο φάσεις, οι οποίες µπορούν να λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα:
α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο
(2) εβδοµάδες. Αντικείµενο της διαβούλευσης είναι η ενηµέρωση
και η παροχή δυνατότητας σχολιασµού σχετικά µε το στόχο και
το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, οι
εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.
β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες.
Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νοµοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ’ άρθρον σχολιασµού.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιµο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπεται µε πρωτοβουλία του οικείου
Υπουργού και η δεύτερη φάση επιµηκύνεται κατά µία εβδοµάδα.
3. Η διαβούλευση µπορεί να διακοπεί, καθώς και να συντµηθεί
ή να επιµηκυνθεί ο χρόνος της, µε πρωτοβουλία του οικείου
Υπουργού για επαρκώς τεκµηριωµένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθµιση.
4. Το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης, στην
οποία παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν µέρος στη διαβούλευση και τεκµηριώνεται η
ενσωµάτωσή τους ή µη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση συνοδεύει τη ρύθµιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται
στο δικτυακό τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.
Άρθρο 7
Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων
1. Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας,
συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α’ έως δ’ του
άρθρου 4. Η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων υποβάλλεται µαζί
µε το σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης
που προβλέπεται στο άρθρο 14.
2. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζονται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας των Υπουργείων που προβλέπονται στο άρθρο
14 για τη βελτίωση της ποιότητας της ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων.
3. Εφόσον πρόκειται για σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, καθώς και οι παρατηρήσεις του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης επ’ αυτής κατατίθενται
στη Βουλή και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Βουλής.
Άρθρο 8
Αιτιολογική έκθεση
Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία συνοδεύονται
κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση. Στην
αιτιολογική έκθεση επεξηγούνται αναλυτικά η αναγκαιότητα και
ο σκοπός της ρύθµισης, τεκµηριώνεται δε αναλυτικά η τήρηση
των αρχών της καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2.
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Άρθρο 9
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής
1. Μετά την πάροδο τριών ετών και πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόµου σε ισχύ, αξιολογείται
η ρύθµιση µε βάση τα δεδοµένα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της. Κατά την αξιολόγηση αποτιµώνται το κόστος που απαίτησε η εφαρµογή της ρύθµισης, οι επιπτώσεις ή παρεπόµενες
συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν, το όφελος και τα εν γένει
θετικά αποτελέσµατα που προήλθαν από την εφαρµογή της,
καθώς και τα πορίσµατα της νοµολογίας.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται από το Γραφείο Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας του οικείου Υπουργείου, το οποίο, αφού λάβει
υπόψη τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της ρύθµισης από τις
καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και τις απόψεις αυτών, διατυπώνει
τις προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης ή αναθεώρησης των
διατάξεων του νόµου που κρίνονται αναγκαίες, αφού προηγουµένως απευθυνθεί στους καθ’ ύλην αρµόδιους κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικούς
φορείς, καθώς και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Αξιολόγηση µπορεί να διενεργεί και η Βουλή από όργανο και µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό της.
3. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της ρύθµισης, η πρόταση νέας ρύθµισης µε την ένταξη σε αυτήν των τροποποιούµενων διατάξεων και η ανάλυση συνεπειών των νέων
διατάξεων υποβάλλονται προς εκτίµηση και διατύπωση παρατηρήσεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος.
Στο τέλος Νοεµβρίου κάθε έτους τα Γραφεία Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας κάθε Υπουργείου υποβάλλουν στο Γραφείο
Καλής Νοµοθέτησης κατάλογο των ρυθµίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόµενο έτος, καθώς και χρονοδιάγραµµα της
αξιολόγησής τους.
Άρθρο 10
Απλούστευση
1. Κατά τη σύνταξη κάθε σχεδίου νόµου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κάθε κανονιστικής απόφασης µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, λαµβάνεται µέριµνα για την
απλούστευση των διαδικασιών µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας. Η απλούστευση επιτυγχάνεται, ιδίως, µε ρυθµίσεις που αναφέρονται:
α. Στη µείωση του αριθµού των εµπλεκόµενων φορέων και
στην οµαδοποίηση οµοειδών καθηκόντων.
β. Στη µείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, την κατάργηση ή αντικατάστασή τους µε υπεύθυνη δήλωση ή την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και την κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής τους, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία.
γ. Στην ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, τη συντόµευση του
χρόνου διεκπεραίωσης και τον καθορισµό αποκλειστικών προθεσµιών.
δ. Στην απάλειψη και την αποφυγή προώθησης περιττών ρυθµίσεων.
2. Μέσα απλούστευσης αποτελούν, ιδίως, η έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση και απεριόριστη διάρκεια, η µείωση των
σηµείων ελέγχου, η οµαδοποίηση αδειών και εγκρίσεων, η σιωπηρή έγκριση αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων, εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία απάντησης, η εξυπηρέτηση από ένα µόνο
σηµείο (υπηρεσίες µιας στάσης), η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
3. Κατά την απλούστευση το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου µεριµνά για την τήρηση
των αρχών και της διαδικασίας καλής νοµοθέτησης των άρθρων
2 και 3.
Άρθρο 11
Αναµόρφωση δικαίου
1. Η αναµόρφωση αποσκοπεί στον περιορισµό της πολυνο-

µίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναποµένοντες κανόνες να είναι
ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί.
2. Στην αναµόρφωση περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, η
απλοποίηση, κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων και ένταξη σε
ενιαίο κείµενο των νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων, καθώς και η µετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων.
Άρθρο 12
Κωδικοποίηση
1. Κατά την κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα, κατά περίπτωση,
αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλειψη των διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα, προσαρµογή των διατάξεων που
καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς
το ισχύον οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων
κρατικών υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα (νοµοθετική κωδικοποίηση).
2. Η κωδικοποίηση µπορεί να πάρει και τη µορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείµενο όλων των ισχυουσών διατάξεων,
νοµοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όµως ένταξη των
κωδικοποιηµένων διατάξεων σε ενιαίο κείµενο και χωρίς κατάργησή τους (διοικητική κωδικοποίηση).
Άρθρο 13
Ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Κατά τη µεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην ελληνική έννοµη τάξη, τα όργανα ενσωµάτωσης µεριµνούν
για:
α. Την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2
και των νοµοτεχνικών κανόνων του άρθρου 4.
β. Την αποφυγή ασαφειών ή νοµοτεχνικών ελλείψεων, καθώς
και την αποφυγή της προσθήκης διατάξεων άσχετων µε το περιεχόµενο της προς ενσωµάτωση ρύθµισης.
γ. Την έγκαιρη εναρµόνιση.
2. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων,
κατά την ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών καλής νοµοθέτησης, ιδίως
κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθµίσεων.
Άρθρο 14
Δοµές της Καλής Νοµοθέτησης
Οργανωτικές µονάδες της καλής νοµοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, όπως µετονοµάζεται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, που έχει συσταθεί και
λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, τα οποία συνιστώνται µε το νόµο αυτόν και υπάγονται απευθείας στον οικείο
Υπουργό.
Άρθρο 15
Λειτουργία των Γραφείων Καλής Νοµοθέτησης
και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
1. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συνεργάζονται για τον
έλεγχο της ποιότητας των ρυθµίσεων.
2. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης υποστηρίζει και συντονίζει
τη λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των
Υπουργείων και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συντάσσει την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων για ρυθµίσεις
που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου ή του Πρωθυπουργού.
β. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
των Υπουργείων, καθώς και µε αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουρ-
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γείων και ανεξάρτητες αρχές για θέµατα αρµοδιότητάς τους, µε
σκοπό την πληρότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθµίσεων, παρέχοντας εκ των προτέρων γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνοντας ειδικές υποδείξεις, καθώς και προβαίνοντας εκ των
υστέρων σε διορθωτικές παρεµβάσεις.
γ. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης ζητά τη γνώµη της επιτροπής ανταγωνισµού κατά τη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα Υπουργεία σχετικά µε τον τρόπο ανάλυσης
συνεπειών ρυθµίσεων, όσον αφορά στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού.
δ. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
και τις καθ’ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων για την
εκτίµηση των συνεπειών αναφορικά µε ρυθµίσεις, που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τη
διαµόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.
ε. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας
και τις καθ’ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στην εκτίµηση των επιπτώσεων και συνεπειών των ρυθµίσεων, οι οποίες
περιλαµβάνονται σε υπό κατάρτιση διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσµευτικά κείµενα, και συµβάλλει
στη διαµόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.
στ. Οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία µε τα Γραφεία
Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, προγράµµατα και
µέτρα για την απλούστευση ισχυουσών ρυθµίσεων.
ζ. Ασκεί τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7.
η. Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό Ετήσιες Εκθέσεις σχετικά
µε την πορεία της καλής νοµοθέτησης, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
θ. Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο µε µετρήσιµους στόχους που έχει
ως σκοπό τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, την απλούστευση της νοµοθεσίας και την εξάλειψη περιττών κανονιστικών
ρυθµίσεων.
3. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων
συµµετέχουν στο σχεδιασµό των νοµοθετικών και κανονιστικών
ρυθµίσεων, καταρτίζουν τα νοµοσχέδια που αναθέτει σε αυτά ο
Υπουργός και µεριµνούν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’
ύλη υπηρεσίες για την καλή ποιότητά τους. Ασκούν, ιδίως, τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την τήρηση των
αρχών καλής νοµοθέτησης στις αρµόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες
που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθµίσεων.
β. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις.
γ. Μεριµνούν, σε συνεργασία µε το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων
µε εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόµενων
οµάδων.
δ. Επισηµαίνουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις
του οικείου Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης.
ε. Συλλέγουν, ταξινοµούν και προωθούν Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.) του άρθρου 17
κωδικοποιούµενες ρυθµίσεις ή ρυθµίσεις των νοµικών πεδίων,
στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναµόρφωσης.
στ. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, την έκθεση αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής.
ζ. Συµµετέχουν υποχρεωτικά στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
Άρθρο 16
Νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές
Στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων, όταν
αυτές συνιστώνται, µε απόφαση του Υπουργού, συµµετέχουν
τουλάχιστον ένας υπάλληλος του Γραφείου Νοµοθετικής Πρω-
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τοβουλίας, καθώς και επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειµένου της νοµοθετικής ρύθµισης, ιδίως οικονοµολόγοι και κοινωνιολόγοι.
Άρθρο 17
Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης
του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.)
Στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης συνιστάται η Επιτροπή
Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου
(Ε.Κ.Α.Δ.).
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης υποβάλλει ετησίως
στον Πρωθυπουργό έκθεση για το έργο της Επιτροπής.
Άρθρο 18
Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιτροπής
Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης
του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.)
1. Η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου
αποτελείται από εννέα (9) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ο
Πρόεδρός της, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται.
Πρόεδρος και µέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζονται, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εν ενεργεία
ή µη δικαστικοί λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε συναφή εξειδίκευση, νοµικοί και επιστήµονες πληροφορικής εγνωσµένου κύρους.
2. Η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Τον καθορισµό των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία προκρίνεται, κατά περίπτωση, η αναµόρφωση της νοµοθεσίας αντί
της απλής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων.
β. Εισηγείται προς τον Πρωθυπουργό, διά του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, και τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό για
συγκεκριµένα νοµικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η
αναµόρφωση της νοµοθεσίας, µαζί µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.
γ. Την κατά το άρθρο 10 παράγραφο 1 στοιχείο δ’ πρόταση
απάλειψης και απαλειφής περιττών ρυθµίσεων.
δ. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και τον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης, η οποία δηµοσιεύεται στο
διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) και
περιλαµβάνει αποτίµηση για την κατάσταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε σχέση προς το πρόβληµα της πολυνοµίας, τις προτάσεις αναµόρφωσης που έχουν υποβληθεί, καθώς και
προτάσεις περαιτέρω αναµόρφωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
ε. Τον καθορισµό των νοµοτεχνικών κανόνων για τη σύνταξη
κωδίκων και, ιδίως, τη διαίρεση και ταξινόµηση της ύλης, τον
τρόπο αρίθµησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, τον
τρόπο παραποµπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται ή αναµορφώνονται, τον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα
επί µέρους κεφάλαια των κωδίκων και τη γλωσσική διατύπωσή
τους.
στ. Σε συνεργασία µε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη διαµόρφωση και εισήγηση στους καθ' ύλην αρµόδιους Υπουργούς προδιαγραφών
πληροφοριακών υποδοµών που υποστηρίζουν τη διαδικασία Ταξινόµησης και Κωδικοποίησης.
ζ. Την εισήγηση στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και
τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό αναφορικά στα νοµικά πεδία τα
οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν και στις συγκεκριµένες νοµοθετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της νοµοπαρασκευαστικής και κωδικοποιητικής λειτουργίας. Το
συντονισµό, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγµατοποιείται από επιτροπές κωδικοποίησης των
Υπουργείων, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα
µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος και τη διαβίβαση
των τελικών σχεδίων στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης
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και τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό. Την αξιολόγηση των επί µέρους εργασιών κωδικοποίησης που διενεργούνται από ειδικές
επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, και την υποβολή πρότασης προς τον αρµόδιο Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφο 1 εδάφιο
τέταρτο.
η. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και τον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης η οποία δηµοσιεύεται
στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α'
112) και περιλαµβάνει αποτίµηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί, της κατάστασης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών, καθώς και περαιτέρω προτάσεις
κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και επέκτασης ή
βελτίωσης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών.
θ. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η έκθεση της Ε.Κ.Α.Δ. διαβιβάζεται στα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης,
στον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων
δικαστηρίων.
3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναµόρφωσης του Δικαίου επιδιώκει τη συνεργασία
και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους του νοµικού κόσµου, επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων και άλλων τυχόν εµπειρογνωµόνων και δύναται, για την υποβοήθηση του έργου της, να
θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου, προτάσεις
και ερωτήµατα σχετικά µε την αναµόρφωση πεδίων του δικαίου.
Η Ε.Κ.Α.Δ. δύναται, επίσης, για την υποβοήθηση του έργου
της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου σχέδια και προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας
και ανασχεδιασµού των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών και
να καλεί σε ακρόαση δηµόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και
εµπειρογνώµονες. Για την εκτέλεση του έργου της, η Ε.Κ.Α.Δ.
λαµβάνει, ιδίως, υπόψη:
α. τη διεθνή εµπειρία και συναφείς και πρόσφορες νοµοθετικές πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β. τις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών, οι
οποίες κοινοποιούνται σε αυτή µε επιµέλεια των εν λόγω αρχών,
καθώς και
γ. τυχόν σχετικές εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων των ενώσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των δικηγορικών
και συµβολαιογραφικών συλλόγων της Χώρας και των νοµικών
τµηµάτων των ηµεδαπών Α.Ε.Ι..
4. Η Ε.Κ.Α.Δ. µεριµνά, επίσης, για την αξιοποίηση προτάσεων
των πολιτών που αφορούν στον εντοπισµό και την απάλειψη συγκεκριµένων ασαφειών και κακοτεχνιών του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου.
5. Η Ε.Κ.Α.Δ. εξυπηρετείται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Άρθρo 19
Διαδικασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
1. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης µπορεί να εισηγείται
στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.
Τα προσχέδια κωδίκων που συντάσσονται µε την παραπάνω διαδικασία, υποβάλλονται στην Ε.Κ.Α.Δ., η οποία, µετά από σχετική
επεξεργασία, τα υποβάλλει ως σχέδια κωδίκων στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
2. Το περιεχόµενο των κωδίκων κυρώνεται καταρχήν µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφοι 6 και 7 του Συντάγµατος,
πλην του µέρους µε το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται
ισχύουσες διατάξεις νόµου, για το οποίο πρέπει να προηγηθεί η
συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Η κωδικοποίηση αµιγώς
κανονιστικών διατάξεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών.
Άρθρο 20
Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου επιτρέπεται η σύ-

σταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα Υπουργεία µόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του καθ’ ύλη
αρµόδιου Υπουργού και γνώµη της Ε.Κ.Α.Δ..
Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου αποστέλλεται στην Ε.Κ.Α.Δ., µε ευθύνη του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού, φάκελος από τον οποίο προκύπτει η πρόοδος
των εργασιών τυχόν ειδικών επιτροπών κωδικοποίησης που είχαν
συσταθεί εντός των Υπουργείων, είτε είχαν ανατεθεί σε αναδόχους, για την κωδικοποίηση επί µέρους τοµέων νοµοθεσίας. Στο
φάκελο περιλαµβάνεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την
προβλεπόµενη περάτωση του έργου. Μετά από πρόταση της
Ε.Κ.Α.Δ., ο αρµόδιος Υπουργός αποφασίζει για την, κατά περίπτωση, συνέχιση της εν εξελίξει κωδικοποίησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Πρωθυπουργού, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται η οργάνωση, η στελέχωση και
η λειτουργία του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης, συνιστώνται οι
αναγκαίες για την επιτέλεση του έργου του θέσεις επιστηµονικού
προσωπικού και ορίζονται οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα προσόντα του.
Με όµοιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτό οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή να µεταφέρονται σε αυτό συναφείς µε το έργο του αρµοδιότητες
άλλων οργανικών µονάδων.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
ρυθµίζονται η οργάνωση, η στελέχωση, µε τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων και η λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα συγχωνεύονται σε αυτά οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή µεταφέρονται σε αυτά συναφείς µε το έργο τους αρµοδιότητες
άλλων οργανικών µονάδων.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης συνιστάται διυπουργικός κλάδος καλής νοµοθέτησης και ορίζονται ο αριθµός των θέσεων του κλάδου, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία βάσει των οποίων
εντάσσονται υπάλληλοι στον κλάδο αυτόν. Στον κλάδο καλής νοµοθέτησης µετατάσσονται, µε αίτησή τους και εφόσον πληρούν
τα κριτήρια και έχουν τα προσόντα, οι υπηρετούντες στα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του άρθρου 71 του ν. 3528/2007. Ο κλάδος καλής νοµοθέτησης
υπάγεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Στην έκδοση των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών, εφόσον προκαλούνται δαπάνες στον προϋπολογισµό.
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έως την έναρξη λειτουργίας των Γραφείων Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας στα Υπουργεία, οι καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες
των Υπουργείων οφείλουν να τηρούν τις αρχές καλής νοµοθέτησης κατά το σχεδιασµό και την εκπόνηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων.
2. Η στελέχωση του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης και των
Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας συντελείται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων
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των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21.
3. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου αξιολογείται ανά τριετία και η αξιολόγηση λαµβάνεται υπ’ όψιν για τυχόν
νοµοθετική µεταβολή.
4. Με ευθύνη των οικείων Υπουργών, εντοπίζονται υποχρεωτικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εννέα (9) µηνών από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και καταγράφονται οι διατάξεις
που πρέπει να καταργηθούν.
5. Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης
(ΚΕΚ) που συστήθηκε µε το ν. 3133/2003 (Α’ 85) συνεχίζεται ως
την ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί πέραν
του τριµήνου από τη συγκρότηση της Ε.Κ.Α.Δ.. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται και ο ν. 3133/2003. Εργασίες κωδικοποίησης διενεργούµενες από την ΚΕΚ, οι οποίες δεν έχουν
περατωθεί κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, συνεχίζονται από την
Ε.Κ.Α.Δ..
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη
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δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατ' εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2012.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.»
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης να δώσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είναι πολλές από ό,τι βλέπω, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ναι, κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότερες είναι νοµοτεχνικές, διορθωτικές παρεµβάσεις στο κείµενο, κόµµατα και
προσθήκες κάποιων λέξεων που κάνουν πιο ευκρινές το κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ.
Γεώργιος Νικητιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

5616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΗ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

5617

5618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΗ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό στο σύνολο το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Αντιµετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων
και λοιπές διατάξεις» ως διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των
προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κατά
πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΑΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Άρθρο 1
Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού (Ε.Σ.Α.Σ.)
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 40 του ν. 2725/ 1999
(Α’ 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 11 του
ν. 2947/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και αποτελείται από δεκαπέντε µέλη µε τετραετή θητεία, ως εξής:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ως πρόεδρο,
β) τον Ειδικό Γραµµατέα Υγείας, Διατροφής και Άθλησης,
γ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής,
δ) δύο (2) µέλη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής οριζόµενα από την ολοµέλειά της,
ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής,
στ) τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
η) τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
θ) τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών,
ι) πέντε επιστήµονες κύρους µε γνωστικό αντικείµενο και επιστηµονική ή επαγγελµατική δραστηριότητα τον αθλητισµό.
Οι αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών
και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στο Ε.Σ.Α.Σ., οι οποίοι
µπορούν να µετέχουν, κατά την κρίση του Συµβουλίου, στις συνεδριάσεις και εργασίες του ύστερα από κλήση αυτού, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, η οποία διαθέτει
και το απαραίτητο για τη γραµµατειακή του υποστήριξη προσωπικό. Τα µέλη του Ε.Σ.ΑΣ. δεν δικαιούνται αποζηµίωση.
4. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται το πρόγραµµα του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραµήνου από τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράµµατος του αθλητικού σχεδιασµού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή
συµπληρωµατικές παρεµβάσεις,
γ) εισηγείται την κατανοµή του ποσού των επιχορηγήσεων
προς τις αθλητικές οµοσπονδίες. Το συνολικό ύψος του ποσού
αυτού προσδιορίζεται κατ’ έτος µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
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δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων,
καθώς και την επιχορήγηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Α’ και Β’ βαθµού), για προγράµµατα και δραστηριότητες αθλητικού ενδιαφέροντος,
ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισµού, καθώς
και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωµατείων, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών,
στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές οµοσπονδίες,
ζ) εισηγείται για τη σκοπιµότητα κατασκευής νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων,
η) γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που παραπέµπεται σε αυτό από
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.»
2. Στο άρθρο 40 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 6
η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
µετά από πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη, συνιστώνται στις
περιφέρειες Περιφερειακά Συµβούλια Αθλητικού Σχεδιασµού
(ΠΕ.Σ.Α.Σ.). Κύριο έργο των Περιφερειακών Συµβουλίων Αθλητικού Σχεδιασµού είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση προγράµµατος αθλητικού σχεδιασµού για την οικεία περιφέρεια ανά
τετραετία. Η σύνθεση, οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Περιφερειακών Συµβουλίων Αθλητικού Σχεδιασµού και κάθε άλλο θέµα
για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους καθορίζονται µε την
υπουργική απόφαση για τη σύστασή τους.»
Άρθρο 2
Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)
1. Η παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του ν.
2725/1999 (Α’ 121), που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3057/2002 (Α’ 239), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Διαρκής
Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) που αποτελείται από
εννέα (9) µέλη ως εξής: α) τρεις (3) επιστήµονες κύρους µε γνωστικό αντικείµενο τη νοµική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία
ή την πολιτική επιστήµη ή την παιδαγωγική ή την εγκληµατολογία
ή την επικοινωνία, β) τρία (3) εγνωσµένου κύρους στελέχη του
αθλητικού χώρου, εκ των οποίων ο ένας µη εν ενεργεία αθλητής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο οποίος προτείνεται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, δ) έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Τα µέλη της Δ.Ε.Α.Β. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για
θητεία τριών ετών µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα µέλη της ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β. µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ο
γραµµατέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Οι αθλητικές οµοσπονδίες, επαγγελµατικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών
και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι
µπορούν να µετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν
αιτήσεώς τους για θέµα που αφορά στο άθληµά τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του, στον γραµµατέα και
στα µέλη της επιτροπής καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, που
ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώµατος
παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού θεσπίζεται κανονισµός λειτουργίας της
Δ.Ε.Α.Β.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πο-
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λιτισµού και Τουρισµού, µετά από γνώµη της Δ.Ε.Α.Β., συνιστάται
ειδικό σώµα παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β..»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/ 1999 προστίθενται περιπτώσεις ια’, ιβ’και ιγ’, ως εξής:
«ια) Τη συνεργασία µε τις αστυνοµικές αρχές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των προσυνεννοηµένων αγώνων.
ιβ) Την παρακολούθηση της εφαρµογής των νόµων και των κανονισµών, που αφορούν στην αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα
και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται,
µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
ιγ) Την εισήγηση, µετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου,
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού για την υλική και/
ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθληµάτων
οµαδικών αθληµάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωµατείων, καθώς και
αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συµπεριφορά και έµπρακτη συµµετοχή στην αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση
των ιδεωδών του αθλητισµού.»
Άρθρο 3
Ποινική αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα
1. Η παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3262/2004 (Α’ 173), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3472/2006
(Α’ 135) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.
3773/2009 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Η ποινή για τις πιο πάνω πράξεις δεν αναστέλλεται ούτε
µετατρέπεται σε περίπτωση που:
(αα) Ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιµοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους µέσο, ικανό και πρόσφορο
να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα
τρίτων ή
(ββ) Από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής
της, από τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή
ροπή του σε διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον.
β. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαστήριο µπορεί, κατ’
εξαίρεση, µετά από σχετικό αίτηµα του καταδικασθέντος, να µετατρέπει την επιβληθείσα ποινή, ανεξαρτήτως του ύψους της, σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά τους όρους του άρθρου 82
παρ. 6 επ. του Ποινικού Κώδικα, εφόσον κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του ότι η επιβαλλόµενη κατά µετατροπή ποινή
της παροχής κοινωφελούς εργασίας αρκεί για να αποτρέψει το
δράστη από την τέλεση των εγκληµάτων του παρόντος άρθρου
στο µέλλον.
γ. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των παραγράφων
1, 2, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηµατική ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της
ποινής όταν:
(αα) Ο δράστης είναι υπότροπος ή τελεί κατά συνήθεια τις πιο
πάνω πράξεις ή
(ββ) ο δράστης κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα ή την
περιουσία τρίτων ή την οµαλή εκτέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3057/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 5 του ν. 3708/2008 (Α’ 210), αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 έως 4, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστηµα δύο έως πέντε ετών στο δράστη
απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήµατος, ακόµη και εκείνων
που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες
µετέχει οµάδα, σε αγώνα της οποίας ή µε αφορµή αγώνα της
οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο µπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και
οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστά-

σεις και µε βάση την προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός
είναι επικίνδυνος για την οµαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόµενης ποινής το δικαστήριο
διατάσσει το δράστη να εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα του
τόπου κατοικίας του ή διαµονής του πριν από την έναρξη της
αθλητικής συνάντησης και να παραµένει σε αυτό ή σε χώρο άµεσης εποπτείας της αστυνοµικής αρχής, δύο ώρες πριν από την
έναρξή της έως δύο ώρες µετά τη λήξη της. Το δικαστήριο µετά
από αίτηµα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή
του το άθληµα και τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες
εφαρµόζεται η ανωτέρω παρεπόµενη ποινή. Αν ο καταδικασθείς
παραβιάσει τους πιο πάνω όρους, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
µέχρι τριών (3) µηνών, η οποία δεν µετατρέπεται σε χρηµατική
ούτε αναστέλλεται, και µε χρηµατική ποινή. Επιπλέον, αν η ανωτέρω παραβίαση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα
συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει αµέσως στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και εφαρµόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 του
Ποινικού Κώδικα.
β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόµενες στις
παραγράφους 1 έως 4 είναι ανήλικος, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό µέτρο η προβλεπόµενη στην περίπτωση α’ απαγόρευση
προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιο πάνω ορίζονται. Εάν ο
ανήλικος είναι κάτω των 16 ετών, επιβάλλεται ως αναµορφωτικό
µέτρο, αντί του ανωτέρω, η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας
του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεµόνες
του.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική
µε την εκτέλεση της πιο πάνω παρεπόµενης ποινής ή του πιο
πάνω αναµορφωτικού µέτρου.
δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
επιβολή της παρεπόµενης ποινής τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
µέχρι τρεις µήνες, η οποία δεν µετατρέπεται σε χρηµατική ούτε
αναστέλλεται, και µε χρηµατική ποινή. Εφόσον η ανωτέρω παραβίαση τελείται κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της
κύριας ποινής, διακόπτεται η αναστολή και η ποινή εκτίεται χωρίς
δυνατότητα µετατροπής της.
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, που αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3057/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3262/2004
και µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3472/ 2006, προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της εκδίκασης των
αδικηµάτων του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει ως περιοριστικό όρο την υποχρέωση εµφάνισης του κατηγορουµένου στο αστυνοµικό τµήµα της κατοικίας ή διαµονής
του υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7
του άρθρου 41ΣΤ. Η παραβίαση του περιοριστικού όρου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους, η οποία δεν αναστέλλεται και δεν µετατρέπεται σε χρηµατική.»
Άρθρο 4
Ποινική αντιµετώπιση οργανωµένης βίας µε αφορµή
ή αιτία αθλητικές εκδηλώσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 της διάταξης του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα προστίθεται φράση ως εξής:
«,καθώς και περισσότερων εγκληµάτων που προβλέπονται και
τιµωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999,
όπως ισχύει».
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/
1999, καθώς και της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία µαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928
/2001.
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Άρθρο 5
Διοικητικά µέτρα κατά της βίας στα γήπεδα
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που
εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., µπορεί
για λόγους δηµοσίας τάξης ή δηµοσίου συµφέροντος να αποφασίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
α. η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση ή η αναβολή οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης,
β. η απαγόρευση µετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης
οµάδας, διαρκώς ή προσκαίρως,
γ. η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής µιας αθλητικής εκδήλωσης,
µετά από γνώµη της διοργανώτριας αρχής,
δ. η λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού µέτρου, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την αποτροπή σοβαρής διατάραξης της Δηµόσιας Τάξης.
2. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω διοικητικών µέτρων, καθώς και οποιουδήποτε µέτρου έχει ληφθεί στο πλαίσιο
του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, επιβάλλεται από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., πρόστιµο σε βάρος της υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α., ποσού από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής
από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης
κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η
προηγούµενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
προστίµου που έχει επιβληθεί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., µετά το τέλος κάθε αγωνιστικής
περιόδου δύναται να υπάρξουν υλικές ή/και ηθικές επιβραβεύσεις σε διοργανώτριες αρχές πρωταθληµάτων οµαδικών αθληµάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία, καθώς και σε
αθλητές που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συµπεριφορά και έµπρακτη συµµετοχή στην αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και στην καλλιέργεια και
διάδοση των ιδεωδών του αθλητισµού. Οι προϋποθέσεις, οι όροι
και το ειδικότερο περιεχόµενο των ανωτέρω επιβραβεύσεων καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
Άρθρο 6
Ηλεκτρονικό εισιτήριο
Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε
µε το άρθρο 4 του ν. 3057/2002, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3372/2005 (Α’ 187) και συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρµόζεται από τις
οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστηµα ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστηµα
εποπτείας. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού
και Τουρισµού και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/
1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα συναφές µε την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήµατος
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και
τα µέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω
συστήµατος. Στις ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων φιλάθλων, καθώς και συστήµατος κεντρικής διαχείρισης
εισιτηρίων θεάµατος, που να συνεργάζεται, µέσω της κάρτας
φιλάθλου, µε την κεντρική βάση δεδοµένων, ο καθορισµός των
τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου,
ο καθορισµός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των
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ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και για την επεξεργασία και
φύλαξη των δεδοµένων που αυτά παράγουν, ο καθορισµός των
φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα,
ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.»
Άρθρο 7
Διενέργεια οργανωµένων µετακινήσεων
Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999, τίθεται παράγραφος 8, η
οποία είχε καταργηθεί µε το άρθρο 20 του ν. 3708/2008 (Α’ 210)
ως εξής:
«8.α. Τα αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλουν να µισθώνουν το µαζικό µέσο µεταφοράς που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν οι οπαδοί τους µέλη Λεσχών Φίλων, προκειµένου να
προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωµένα από µία αθλητική
συνάντηση. Ως οργανωµένη µετακίνηση νοείται και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης µετακίνησης µε περισσότερα µεταφορικά µέσα ιδιωτών, αν η έκταση και η µορφή της
µετακίνησης αυτής προσιδιάζει σε µαζική µετακίνηση οπαδών
για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης της οµάδας
τους σε αντίπαλη έδρα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Τουρισµού, ύστερα από γνώµη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ.,
µπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, να απαγορεύεται η οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων.
Κατά τις µετακινήσεις αυτές το οικείο αθλητικό σωµατείο,
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το
οποίο επιβαίνει στο ως άνω µαζικό µέσο µεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων. Η αναλογία του αριθµού του προσωπικού
ασφαλείας µε τους ανά µεταφορικό µέσο µετακινούµενους φιλάθλους δεν επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι µικρότερη του 1:20. Ο φορέας εκµετάλλευσης µαζικού µέσου
µεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού,
προσδιορίζονται τα µαζικά µέσα µεταφοράς για τα οποία ισχύει
η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο
µιας τέτοιας σύµβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη µη φθορά
του µαζικού µέσου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β. Η διενέργεια οργανωµένης µετακίνησης οπαδών από µη δικαιούµενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωµένης µετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της
µετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το µεταφορικό του µέσο για παρανόµως οργανωθείσα µετακίνηση, το
µισθωτή του µεταφορικού µέσου και τον οδηγό αυτού ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών και χρηµατική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνοµη µετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία
σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιµωρούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, ο διοργανωτής
της µετακίνησης και ο χρήστης του µεταφορικού µέσου τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εν γνώσει τους
µετέχοντες σε παράνοµα οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους και χρηµατική
ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την µετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και
γενικώς αντικείµενα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η
ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις
των προηγούµενων περιπτώσεων δεν µετατρέπεται σε χρηµατική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται µε ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής των ανωτέρω υπό στοιχείο β’ διατάξεων της παρούσας παραγράφου, στον ιδιοκτήτη του µέσου
µεταφοράς επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας
κυκλοφορίας για έξι (6) µήνες.»
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Άρθρο 8
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωµατείων,
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 3057/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3262/2004 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3708/
2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού
σωµατείου (εφεξής Λέσχη), τµήµατος αµειβοµένων αθλητών
(Τ.Α.Α.) ή ανώνυµης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη µε
κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του
φιλάθλου πνεύµατος. Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, τα Τ.Α.Α. ή
οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν µε εκπρόσωπό τους εποπτεία
και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις
βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που τελούν τα µέλη τους
κατά τις οργανωµένες µετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια
και µετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο
άρθρο 41Δ. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τους όρους, το
περιεχόµενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας
των αθλητικών σωµατείων, Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών.
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης µπορεί να
είναι όποιος έχει µόνιµη κατοικία ή σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και
δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύµατα των
περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε µέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειµένου το αρµόδιο πρωτοδικείο να
προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωµατείου, απαιτείται,
πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού
σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.,
ββ) απόσπασµα ποινικού µητρώου των ιδρυτικών µελών, από
το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα
των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) κάθε ιδρυτικού
µέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου
αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
ββ) δεν µπορεί να είναι µέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο
συντρέχουν τα κωλύµατα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
130 και
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη
Λέσχη σε όποιο µέλος διαπράττει αδικήµατα βίας µε αφορµή
αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου
Μελών και Βιβλίo Εσόδων - Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση
τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο
Φόρο Προστιθέµενης Aξίας ή στη φορολογία εισοδήµατος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρηµένο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 - Α’ 84) έχει
για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από
τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα για τον επιτηδευµατία.
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη µπορεί να διατηρεί κατά τόπους
παραρτήµατα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της,

β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή της
γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύµφωνα µε το καταστατικό, γ)
έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήµατος και έχει
γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνοµική
αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήµατά της µπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον
προσκοµισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριµένου κατά τον
παρόντα νόµο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής
της Λέσχης στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου και
έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνοµα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και
ανανεώνεται µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους χορηγείται.
Η αστυνοµική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε
χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει µε οποιονδήποτε
τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες
δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωµατείου,
Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από οµάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που
δεν αποτελούν σωµατείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος
λειτουργεί στο όνοµα τρίτου προσώπου ή την εκµετάλλευσή του
έχει τρίτο πρόσωπο.
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς
άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνοµική αρχή στους χώρους αυτούς τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται
µέσα στο µήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της
περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
ή σωµατείο:
α) επίσηµο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήµατα, ποια είναι τα παραρτήµατα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του
κάθε παραρτήµατος,
γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού
συµβουλίου της Λέσχης,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των µελών της ότι στο
πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν
εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του ο Υπουργός
Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συµβούλιο του άρθρου 52,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού
σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.
8. Η οικεία Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωµατείο έχει το δικαίωµα να ζητά
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
α) τη διάλυση Λέσχης µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο
δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση
εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οµαδική µετακίνηση
φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η µη ανανέωση της συναίνεσης του
οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία
Λέσχης.
10. Λέσχες Φίλων εθνικών οµάδων υπάγονται στους όρους και
τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών οµάδων, η οικεία αθλητική οµοσπονδία.
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11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για
τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της
λειτουργίας τους και του ελέγχου επ’ αυτών.
Άρθρο 9
Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των
Αθλητικών Σωµατείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/ 1999,
που προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3057/ 2002, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3262
/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνοµων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων
που τελέσθηκαν από µέλη Λέσχης φίλων τους, υποχρεούνται να
διευκολύνουν το έργο των αστυνοµικών αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων και, αν
οι πράξεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης
στον οποίο µετείχε το αθλητικό σωµατείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή κατά
τη διάρκεια οργανωµένης µετακίνησης για την παρακολούθηση
τέτοιας εκδήλωσης, ευθύνονται µε τα πρόσωπα αυτά εις ολόκληρον για τη ζηµία που προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν, µετά την καταβολή
της αποζηµίωσης, δικαίωµα αναγωγής κατά των υπαιτίων.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/ 1999, η
οποία προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3262/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α. Οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαµβάνουν πιστοποιηµένες
ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρµογή µέτρων ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από το ν. 2518/
1997 (Α’164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για
πρόσληψη πιστοποιηµένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας έχουν
και τα λοιπά αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις
που οφείλουν να µισθώνουν µαζικό µέσο µεταφοράς για την οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τους.
β. Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από
τους κατά νόµο αρµόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέµατα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για
τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωµένων φιλάθλων εντός και
εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας στους
χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους
χώρους στάθµευσης. Ειδικώς για το άθληµα του ποδοσφαίρου,
οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικώς και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειοδότησης Οµάδων της
UEFA και τον Κανονισµό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της ανωτέρω οµοσπονδίας.
γ. Καταστάσεις µε τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση
κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται µε ευθύνη
των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή των αθλητικών σωµατείων που προσλαµβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες
πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
δ. Στις παραπάνω καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι οριζόµενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές
εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται µε την
αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των λαµβανόµενων µέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε
κάθε συγκεκριµένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο
ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:
αα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις οµαδικές οργανωµένες
µετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαµβανόµενων µέτρων για την αποτροπή
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συµπλοκών και εκτρόπων.
ββ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθµευσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων.
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας
στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
δδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε όσα αποφασίσθηκαν από την αρµόδια αστυνοµική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνοµικών
δυνάµεων για το διαχωρισµό των φιλάθλων των διαγωνιζόµενων
οµάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και
Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.»
3. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18 ως εξής:
«14. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Ε, κατόπιν άδειας του κατά τόπον Εισαγγελέα ή αθλητικού Εισαγγελέα, επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή η καταγραφή µε ανάλογα
µέσα, από τα αρµόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, των
πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης. Το υλικό
αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και καταστρέφεται µε απόφαση του χορηγήσαντος την
άδεια για τη συλλογή του Εισαγγελέα.
15. Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία πραγµατοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν
οινοπνευµατώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες
µετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ µε απόφαση του οικείου δηµάρχου και αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος από δύο (2) έως έξι
(6) µήνες.
16. Στους ιδιοκτήτες ή στους µισθωτές ή στους υποµισθωτές
των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυµµένη µορφή, ως λέσχες φίλων, όπου
συγκεντρώνονται άτοµα µε οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
καταστήµατος από την αρµόδια αρχή για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών στην περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται
ως ορµητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων.
17. Ο καθορισµός των ζωνών ή τµηµάτων κερκίδων αθλητικών
εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η µείωση του αριθµού θεατών, αποτελεί ευθύνη της
υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνοµικής αρχής.
18. Ο χαρακτηρισµός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη
τάξης και ασφάλειας γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αθλητισµού, ύστερα από πρόταση της αστυνοµικής αρχής και
γνώµη της Δ.Ε.Α.Β..»
4. Στα µέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε.
και των Τ.Α.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου
11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
5. Στο τέλος του άρθρου 41Ζ του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Εάν µέλη Λέσχης φίλων αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α. κινήθηκαν οργανωµένα και ενήργησαν πράξεις βίας κατά
προσώπων ή πραγµάτων ή δεν συµµορφώθηκαν µε τις αποφάσεις της αρµόδιας αρχής κατά τη µετάβασή τους σε γήπεδο ή
σε χώρο γηπέδου ή κατά την αποχώρησή τους µετά τη λήξη
αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωµατείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. να οργανώσει οµαδική µετακίνηση για τους
επόµενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται
λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ως άνω απαγόρευση εκτείνε-
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ται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόµενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία συµµετέχει το οικείο
αθλητικό σωµατείο ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Στα µέλη της διοίκησης και
στους εκπροσώπους αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που
παραβιάζουν την πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.»
Άρθρο 10
Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα
Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται µε τον
παρόντα νόµο, προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
«19. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθληµάτων και των γηπεδούχων οµάδων έχουν δικαίωµα µε απόφασή
τους να απαγορεύουν αιτιολογηµένα την είσοδο σε συγκεκριµένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων και της συµπεριφοράς του, ενδέχεται να
δηµιουργήσει επεισόδια σε αυτή και ιδίως σε πρόσωπα που
έχουν παραβιάσει τους κανονισµούς ασφαλείας ή κρίνονται ύποπτα διάπραξης αδικηµάτων σχετιζόµενων µε τη βία στα γήπεδα
ή αρνούνται τη σωµατική έρευνα από το προσωπικό ασφαλείας
των γηπέδων ή βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ.
Η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειµενικά
στοιχεία, γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνοµική δύναµη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 11
1. Το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το
άρθρο 57 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 128ΣΤ
Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης
του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και επιχορηγείται από αυτήν µε τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Τουρισµού και αποτελείται από εννέα
(9) µέλη. Από τα µέλη αυτά:
α) τέσσερα είναι ειδικοί επιστήµονες από το χώρο της φαρµακευτικής ή της τοξικολογίας ή της ιατρικής ή της βιολογίας ή της
χηµείας ή της βιοχηµείας µε γνώσεις σε θέµατα αντιµετώπισης
του ντόπινγκ,
β) ένα είναι νοµικός µε εµπειρία σε θέµατα αθλητικού δικαίου,
γ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί από
την ενεργό δράση και υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της
Ε.Ο.Ε.,
δ) ένα είναι µέλος της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., εκπρόσωπος
αθλητικής Οµοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια
της Ε.Ο.Ε.,
ε) ένα είναι µέλος της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της Ελληνικής
Παραολυµπιακής Επιτροπής,
στ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί
από την ενεργό δράση και υποδεικνύεται από την Ολοµέλεια της
Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής.
3. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού είναι τετραετής.
4. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον
πέντε από τα µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση
ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
5. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α. Καταρτίζει το πρόγραµµα όλων των ελέγχων ντόπινγκ, προβαίνει στην κατανοµή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήµατα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, δίνει την
εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπόµενες στο
άρθρο 128Δ υπηρεσίες δειγµατοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγµάτων σε αναγνωρισµένο από το WADA εργαστήριο.
β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των
υπεύθυνων για τη λήψη δειγµάτων ελέγχου ντό- πινγκ και για τις
διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και µεταφοράς των δειγµάτων
σε αναγνωρισµένο από το WADA εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ.
γ. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις
σε θέµατα ντόπινγκ και εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς
την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων.
δ. Παραλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρµόδιο εργαστήριο ελέγχου
ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρµόδιο
επιστηµονικό του τµήµα, τα θετικά αποτελέσµατα διαβιβάζονται
στις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες και στους οικείους επαγγελµατικούς συνδέσµους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση του άρθρου 128Ε.
ε. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την εφαρµογή των κανονισµών των αθλητικών οµοσπονδιών σχετικά µε τις διαδικασίες
του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο αδίκηµα του ντόπινγκ ή σε σχετικές
µε αυτό παραβάσεις. Οι αθλητικές οµοσπονδίες έχουν υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού κάθε
µέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέµηση των
απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων.
ζ. Γνωµοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού για
κάθε σχέδιο νόµου ή κανονιστικής πράξης σχετικά µε τα µέτρα
κατά του ντόπινγκ.
η. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές οµοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ στις πειθαρχικές διαδικασίες.
θ. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους αθλητικούς φορείς για την
αντιµετώπιση του ντόπινγκ.
ι. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρµόζει σε συνεργασία µε τις
αθλητικές οµοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικους φορείς,
τους φορείς της εκπαίδευσης και τα µέσα ενηµέρωσης, εκπαιδευτικά προγράµµατα ενηµέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές
απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων µε έµφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις
ηθικές αξίες του αθλητισµού.
ια. Συνεργάζεται µε την Ελληνική Αστυνοµία, την Ιντερπόλ, τον
Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων, τα τελωνεία, τις φαρµακευτικές
εταιρίες και κάθε άλλον ελληνικό ή διεθνή φορέα δραστηριοποιούµενο στο αντιντόπινγκ και την αγορά φαρµάκων.
ιβ. Υποβάλλει κάθε χρόνο στον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού την έκθεση δράσης του, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο.
ιγ. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συµβουλίου της
Ευρώπης και στο WADA.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των µελών και των γραµµατέων του
Συµβουλίου.
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση
θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης
παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999
και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύµφωνα µε τον
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προϋπολογισµό του, µπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
που προκύπτουν από τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού,
εφόσον, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άµεσες και επιτακτικές για την
αντιµετώπιση των λειτουργικών του αναγκών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, στο
πλαίσιο της εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας για το αντιντόπινγκ µε τον Παγκόσµιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύµβαση
της UNESCO κατά της φαρµακοδιέγερσης για τον αθλητισµό
που κυρώθηκε µε το ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και τις δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ,
θεσπίζονται τα αναγκαία µέτρα, οι διαδικασίες, οι µηχανισµοί και
τα συστήµατα κατά της φαρµακοδιέγερσης και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή τους.
Ειδικότερα, κατ’ εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης κατά της
φαρµακοδιέγερσης στον αθλητισµό και τις δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ,
εναρµονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν:
α) έννοιες και ορισµούς που αποτελούν αντικείµενο της πολιτικής αντιντόπινγκ,
β) τους κανόνες και τις θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ,
γ) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ,
δ) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις
παραβάσεις αντιντόπινγκ,
ε) τις διατάξεις για τις απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µεθόδους που προκαλούν φαρµακοδιέγερση,
στ) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγµάτων και διαχείρισης των αποτελεσµάτων των ελέγχων ντόπινγκ,
ζ) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και
τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντό-πινγκ,
η) τη δοµή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
Άρθρο 12
Ποινική αντιµετώπιση του ντόπινγκ
1. Στην παράγραφο 1 της διάταξης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, όπως συµπληρώνεται µε το άρθρο 3 του παρόντος, προστίθεται τελευταία φράση ως εξής:
«όπως επίσης και περισσοτέρων εγκληµάτων που προβλέπονται και τιµωρούνται στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/ 1999. Για τα
εγκλήµατα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή
ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.»
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 128Θ του
ν.
2725/1999, καθώς και της πρώτης παραγράφου του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία µαρτύρων του άρθρου 9 του ν.
2928/2001.
Άρθρο 13
Ποινική αντιµετώπιση των
προσυνεννοηµένων αγώνων
Το άρθρο 132 του ν. 2725/1999, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/ 2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος παρεµβαίνει µε αθέµιτες ενέργειες, µε σκοπό να
επηρεάσει την εξέλιξη, τη µορφή ή το αποτέλεσµα αγώνα οποιουδήποτε οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από εκατό
χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα
ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική
ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ.
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3. Με την ίδια ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
τιµωρείται και όποιος για τον ίδιο σκοπό κατά την παράγραφο
αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται µε
οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωµατείο,
την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήµατα ή άλλες οποιεσδήποτε
παροχές.
4. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης ή
αν ο αγώνας το αποτέλεσµα του οποίου αλλοιώνεται περιλαµβάνεται σε στοιχηµατικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)
ετών.
5. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 4 καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την
πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα
ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλει ουσιωδώς στην τιµωρία τους, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόµη
ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει
ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόµενα εγκλήµατα των παραγράφων 1 ως 4, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωµένη
κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως
την έκταση της συµµετοχής του υπαίτιου στην εγκληµατική
πράξη και το βαθµό της συµβολής του στην αποκάλυψη ή τιµωρία της, µπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
άρθρων 99 έως 104 του Ποινικού Κώδικα.
6. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, η
έρευνα και οι διενεργούµενες ανακριτικές πράξεις µπορούν να
συµπεριλαµβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253Α του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, υπό τις αναφερόµενες εκεί προϋποθέσεις. Κατά την ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα αυτά µπορεί να λαµβάνονται µέτρα προστασίας µαρτύρων σύµφωνα µε
το άρθρο 9 του ν. 2928/2001.
7. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήµατα των παραγράφων 1 έως 4 επιβάλλεται και
πειθαρχική ποινή για παράβαση του φιλάθλου πνεύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130, ύστερα από παραποµπή
της οικείας οµοσπονδίας στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 14
Θέµατα αθλοπαιδιών
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε ΤΑΚ και
αθλητικό σωµατείο που δικαιούτο συµµετοχής στο πρωτάθληµα
καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Α του ν. 2725/ 1999, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε ΤΑΠ που
δικαιούτο συµµετοχής στο πρωτάθληµα πετοσφαίρισης της Α1
Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.)
µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107Β του ν. 2725/1999 (Α’
121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε αθλητικό
σωµατείο που δικαιούτο συµµετοχής στο πρωτάθληµα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) µπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το
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ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως
ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειµένου περί
Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του προϋπολογισµού και κατά κατώτατο όριο
στις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»
Άρθρο 15
Θέµατα επίλυσης οικονοµικών
και αθλητικών διαφορών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3262/ 2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 29 του ν.
3479/2006 (Α’ 152), οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων επιτροπών
είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση µε
ειδική αιτιολογία µπορεί να διατάσσει τη µερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης
ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την κοινοποίησή
της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε ηµερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δέκα ηµέρες από τη συζήτηση της έφεσης.»
2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3262/2004 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητών δεν επιτρέπεται. Η
τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνοµη εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως
από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 3262/2004, τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται τα θέµατα κοινής στέγασης, γραµµατειακής και επιστηµονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών
των άρθρων 95, 119, 122 και 127Β. Η αποζηµίωση των µελών των
παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραµµατέων τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού και βαρύνει τα έσοδα
του τακτικού προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.»
Άρθρο 16
Συγχώνευση αθλητικών σωµατείων
και αθλητικών ανωνύµων εταιριών
1. Στο τέλος της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2725/ 1999,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 παράγραφος 6 του
ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι συγχωνεύσεις µεταξύ αθλητικών σωµατείων ή τµηµάτων
αυτών, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, επιτρέπονται µόνον εφόσον τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα
εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.
2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν.
3057/2002, προστίθενται τελευταίες φράσεις ως εξής:
«εφόσον τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα εδρεύουν εντός
της ίδιας Περιφέρειας. Για τη συγχώνευση µεταξύ Αθλητικών
Ανωνύµων Εταιριών, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυµίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε.
αθλητικών σωµατείων.»
Άρθρο 17
Επιτροπή Αποτίµησης Αξίας Αθλητών
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν. 2725/ 1999,

που προστέθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 3262/ 2004 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 3372/2005, η οποία
παρατάθηκε µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 3708/2008,
παρατείνεται για τρία έτη από τη λήξη της.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999, η φράση
«έναν εκπρόσωπο της ΕΠΑΕ ή του ΕΣΑΚΕ κατά περίπτωση» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν εκπρόσωπο της οικείας διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήµατος επαγγελµατικών
κατηγοριών – ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης
κατά περίπτωση» και στη φράση «έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π.
ή του Π.Σ.Α.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «ή του Π.Α.Σ.Α.Π..»
Άρθρο 18
Διαφάνεια στη µετοχική συµµετοχή
στις Ανώνυµες Αθλητικές Εταιρείες
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999, όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:
Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69Α του ν.
2725/1999 η φράση «αποκτά συνολικά ποσοστό 10% και άνω του
µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε.» και τίθεται αντί αυτής η φράση
«αποκτά συνολικά ποσοστό 2% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου
µιας Α.Α.Ε.».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 3057/2002, µετά
την περίπτωση β’προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Για την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα
καθενός από τα µέλη της διοίκησής τους, των νοµίµων εκπροσώπων τους, καθώς και των µετόχων και των εταίρων αυτών τα
κωλύµατα και οι περιορισµοί της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 3.»
Άρθρο 19
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί
Τροποποίηση των άρθρων 3 και 77Α του ν. 2725/1999
1. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
2725/1999, το τελευταίο εδάφιο της οποίας καταργήθηκε µε το
άρθρο 29 παράγραφος 5 του ν. 3479/ 2006 (Α’ 152), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (Α’ 247) οι λέξεις «ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
2725/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (Α’ 247) και τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Τα κωλύµατα της περίπτωσης β’ ισχύουν και για τους µετόχους των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Αν διαπιστωθεί
ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύµατα σε οποιονδήποτε από τους µετόχους των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού το πιστοποιητικό της παραγράφου
3 του άρθρου 77Α. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές οµοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συµµετοχή
οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού στην υπαίτια αθλητική οµοσπονδία ή διοργανώτρια
αρχή, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιµο, ποσού από εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για την
άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούµενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίµου που έχει
επιβληθεί.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του
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ν. 2725/1999 αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων της,
δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόµου, για λόγους που αφορούν στο δηµόσιο συµφέρον, καθώς και σε
περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή.
Στο δηµόσιο συµφέρον εµπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, η τήρηση των όρων νοµιµότητας των διοικήσεων και των µετόχων των Α.Α.Ε., η
προέλευση των πόρων των µετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που
χρησιµοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδροµή
όρου που πλήττει το δηµόσιο συµφέρον µνηµονεύεται ειδικά στην
απόφαση της Επιτροπής.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο κάθε έτους,
καθώς και έκτακτο ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ή αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηση της
ενδιαφερόµενης κατά περίπτωση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α..»
Άρθρο 20
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.
2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
17 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως:
«1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 1, φυσικά
πρόσωπα µε ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) µπορούν να αποκτήσουν µετοχές Α.Α.Ε. µετά από έλεγχο
και άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος µέτοχος πληροί τους
όρους για την έγκυρη απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη
εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νοµιµότητα προέλευσης
των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιµοποιήσει για την απόκτηση των µετοχών.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόµενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 77Α του παρόντος νόµου. Επιπλέον η
Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την
κρίση της ενέργεια, ιδίως:
α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και
της συναλλακτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας του
υποψήφιου αγοραστή.
β. Να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε
χρήσιµη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της
από οποιαδήποτε διαθέσιµη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της
αλλοδαπής.
γ. Να ζητά τη συνδροµή και κάθε αναγκαία σύµπραξη και ενηµέρωση από κάθε προβλεπόµενη από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
αρχή, όπως ιδίως την Τράπεζα της Ελλάδος, τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών, την Επιτροπή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, και κάθε
άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση τυχόν ασύµβατων (υπόπτων ή ασυνηθών) δραστηριοτήτων
ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες µπορούν
να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες.
δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αµφιβολιών για την ακρίβεια ή
καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκοµιστεί ενώπιον
της σχετικώς µε την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων
της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εµπλοκής του σε παράνοµη συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Μεταβίβαση µετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης
χώρας, η οποία διενεργείται πριν τη χορήγηση της άδειας της
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, είναι απολύτως άκυρη.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν.
2725/1999 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
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«Στις εταιρείες των περιπτώσεων α’ και β’ µπορούν να µετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου.»
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ. και Ε.Α.Κ.Θ.
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 1646/ 1986
(Α’ 138), που αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου
17 του ν. 2433/1996 (Α’ 180), η οποία τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3262/2004 (Α’ 173), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) διοικείται από Συµβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) µέλη.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους διορίζονται για θητεία δύο (2) ετών µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας. Δύο (2) από τα πιο πάνω µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
και ισάριθµα αναπληρωµατικά προτείνονται από την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. και ένα (1) µέλος µε το αναπληρωµατικό
του προτείνεται από το Δήµο Αµαρουσίου, µέσα σε ένα (1) µήνα
από την έγγραφη ενηµέρωση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Αν η πιο πάνω προθεσµία παρέλθει, οι εκπρόσωποι ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι
παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του και οι αποφάσεις του
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τα προσωπικά θέµατα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη µε
την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος.»
2. Το άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), που τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του
ν. 2433/1996 (Α’
180) και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3262/2004
(Α’ 173), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1)
αναπληρωτής Διευθυντής προσλαµβάνονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αµοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρµοδιότητες του
καθένα.»
3. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου δ’ του άρθρου 40
του ν. 1828/1989 (Α’ 2) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Σ.Ε.Φ. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7) µέλη.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους διορίζονται για θητεία δύο (2) ετών µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, ο
αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας.»
4. Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 που συγχωνεύτηκαν
σε νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε µε
τον ως άνω νόµο µε την επωνυµία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», η ηµεροµηνία ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία της
παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
ν. 4024/2011, παρατείνεται και ορίζεται µέχρι 20 ηµέρες από την
έκδοση και ισχύ του προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 προεδρικού διατάγµατος, εξαιρουµένου του προσωπικού του πιο πάνω νέου νοµικού
προσώπου από την οριζόµενη στην παράγραφο 6 του άρθρου
34 του ν. 4024/2011 προθεσµία ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 22
Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το
άρθρο 9 του ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και
άδεια τέλεσης αγώνων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή
χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δηµοτικών,
κοινοτικών ή σωµατειακών γυµναστηρίων όλων των κέντρων
άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγόµενων στις διατάξεις του άρθρου 32
του παρόντος νόµου, απαιτείται άδεια για τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούµενους και θεατές.
Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή
στον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
του παρόντος άρθρου. Ουδεµία αθλητική συνάντηση ή αγώνισµα
διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδειας λειτουργίας. Η άδεια αυτή περιλαµβάνει: α) την καταλληλότητα των
αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων
που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως
αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραµονή και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα µήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη
χορήγησή της έτους: α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και β) η οµάδα που αγωνίζεται
στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήµατα που µπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα
ασκηθούν κατά άθληµα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης
και ο ανώτατος επιτρεπόµενος ή µη αριθµός θεατών που µπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τµήµα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή
αγωνίσµατος. Αντίγραφο της άδειας, η οποία µπορεί να εκδοθεί
υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήµατος, στην οικεία αστυνοµική αρχή, στην αρµόδια για τα θέµατα
αθλητισµού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
στη Δ.Ε.Α.Β. και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού/Διεύθυνση
Αγωνιστικού Αθλητισµού.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης συγκροτείται υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Μαΐου κάθε έτους στην έδρα κάθε
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας Επιτροπή µε τοπική αρµοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή Αποκεντρωµένης Διοίκησης και η οποία
αποτελείται από:
i) έναν υπάλληλο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίµηση µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου, ως Πρόεδρο,
ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, κατά προτίµηση µε αθλητιατρική ειδικότητα ή εµπειρία,
iii) έναν εκπρόσωπο της Αστυνοµικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιµενικού Σώµατος και
iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συµπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούµενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1)
εκπρόσωπο της αθλητικής οµοσπονδίας του κατά περίπτωση
αθλήµατος και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας επαγγελµατικής
ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων. Στην περίπτωση αθλητι-

κής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο
τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθληµα µε τη µεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
Σε περίπτωση µη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον
οικείο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής µε υπάλληλο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και µε ιατρό
που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αυτή
στελεχώνεται µε ιδιώτη µηχανικό και ιατρό.
3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθληµάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη
διαπίστωση της συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων
ασφαλείας αθλουµένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, εντός των µηνών Ιουνίου, Ιουλίου και του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή
διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις
και εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
έκθεση ελέγχου και γνώµη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό
όρους ή τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος
έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από
τους θεατές και της προσπέλασης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης.
Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονοµικού εξοπλισµού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των
χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη
γνώµη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών
εκδηλώσεων λαµβανοµένων υπόψη και των όσων ορίζονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιo α’ του ν. 423/1976 (Α’ 223). Ειδικός έλεγχος για ατοµικά αθλήµατα ή αγωνίσµατα απαιτείται
µόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς
γι’ αυτά. Εφόσον όµως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθληµάτων ή αγωνισµάτων σχετικών µε ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόµοια, ή η προπόνηση ή εκµάθηση
των αθληµάτων ή αγωνισµάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και µνηµονεύεται ειδικά.
5. H Επιτροπή υπό τους όρους του άρθρου 41Γ παρ. 6 του
παρόντος νόµου, ελέγχει επίσης την ύπαρξη και λειτουργία του
συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου της αθλητικής εγκατάστασης.
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες
ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσµία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας
ταυτόχρονα νέα ηµεροµηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση
αυτή, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µετά από εισήγηση της Επιτροπής δύναται να χορηγεί µέχρι την
ηµεροµηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννοµα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά
τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν
την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή
εισηγείται αιτιολογηµένα στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης τη µη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των
ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες
ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της
αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την
πρόσβαση, παραµονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή
εισηγείται αιτιολογηµένα στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των
ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο.
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7. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση
λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης διατάζει µε απόφασή του τη σφράγισή της µέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για µη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας
λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται
ενώπιόν του, εντός µηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι κερκίδες ή τµήµατα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση
ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται µε νέο
έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και
παραµονή θεατών και φυλάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του
ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.
8. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών
της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυµναστηρίων
και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού/Διεύθυνση Αγωνιστικού
Αθλητισµού.
9. Ουδεµία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης
της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η
αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται µε την έγκριση αναγνωρισµένης αθλητικής οµοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Την
άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάµενος της
αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος και
εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθληµα και ανά
αγωνιστική κατηγορία αθλήµατος, καθώς επίσης καθορίζεται η
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής και η αµοιβή των ιδιωτών
που τυχόν συµµετέχουν στην Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισµό
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
11. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική
ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιµωρείται ο
ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται
άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε
αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και
στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συµµετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν µπορεί να
ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν
είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις
επιτροπές του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 23
Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση
κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων
προς Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού
και Τουρισµού, µετά από σύµφωνη γνώµη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόµενων ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται
µε απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να
µεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ
ανταλλάγµατος η χρήση ολόκληρων ή τµηµάτων εδαφικών εκτάσεων µετά των εντός αυτών κειµένων κτηριακών και λοιπών
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αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα, προς τους δήµους και τις περιφέρειες,
µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας.
Κάθε µεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρηση χρήσεως των εγκαταστάσεων που περιγράφονται ανωτέρω τελεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικώς προϋποθέσεις: α) να διατηρείται εσαεί η
αθλητική χρήση των παραχωρούµενων κατά κυριότητα ή χρήση
εγκαταστάσεων και β) το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για
την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση
εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των
υφιστάµενων, καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τον δικαιούχο της παραχώρησης δήµο ή περιφέρεια.
Η κατά τα ανωτέρω µεταβίβαση διενεργείται υπό τον όρο του
αµεταβίβαστου σε τρίτους.
Άρθρο 24
Γυµναστήρια σε εργασιακούς χώρους
1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία γυµναστηρίων σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, Ο.Τ.Α., δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών
του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και πολιτικών κοµµάτων για την εξυπηρέτηση σκοπών σωµατικής άσκησης και άθλησης των απασχολούµενων σε αυτούς τους φορείς και των στελεχών τους ύστερα
από άδεια του αρµόδιου Περιφερειάρχη.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την
ίδρυση και λειτουργία των γυµναστηρίων της παραγράφου 1 του
παρόντος, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η ανανέωση της άδειας και κάθε σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του π.δ. 219/2006 (Α’ 221), εκτός των διατάξεων των άρθρων 2
παράγραφος 6, 3 παράγραφοι 2-4, 5 παρ. 1, 6, 8 παρ. 2 στοιχεία
α’, β’, δ’, στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’, 11, 12 παρ. 2 στοιχεία α’, β’, γ’, δ’, ε’,
η’, θ’ και 12 παρ. 4.
Η διάταξη του στοιχείου α’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του π.δ. 219/2006 (Α’221) τροποποιείται ως εξής:
«Ο χώρος ή οι χώροι του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυµναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής.»
Άρθρο 25
Ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, µετά από αίτηµα της οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας, µπορεί να αναστείλει την άδεια
προπονητή ή αθλητικού επαγγέλµατος που υπόκειται σε άδεια,
σε περίπτωση έκδοσης παραπεµπτικού βουλεύµατος από το αρµόδιο Δικαστικό Συµβούλιο για έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας κατά ανηλίκου, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο, αν κρίνει
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση ότι το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία ανηλίκων αθλητών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Επαναφέρονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 (Κεφάλαιο Α’) και 25
έως και 32 (Κεφάλαιο Β’) του π.δ. 343/2001 (Α’ 231), οι οποίες
αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού
ως Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 2733 του παρόντος νόµου. Όπου στα ανωτέρω άρθρα του π.δ.
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343/2001 αναφέρεται Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. νοείται ο Γενικός
Γραµµατέας του Οργανισµού.
Άρθρο 27
Διάρθρωση υπηρεσιών εξωτερικού
Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231) αντικαθίσταται ως
εξής:
« Άρθρο 23
1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος της Διεύθυνσης Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.. Τις υπηρεσίες αυτές
συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού τα οποία διαρθρώνονται ως
εξής:
α) Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, µε έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Μεγάλη Βρετανία και
την Ιρλανδία.
β) Γραφείο Αµερικής, µε έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αµερικής.
γ) Γραφείο Γερµανίας, µε έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή
τοπικής αρµοδιότητας την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας και την Ελβετία.
δ) Γραφείο Αυστρίας µε έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία.
ε) Γραφείο Ιταλίας µε έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Σερβία.
στ) Γραφείο Γαλλίας µε έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας τη Γαλλία.
ζ) Γραφείο Ρωσίας µε έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τα Κράτη που προήλθαν από την διάλυση της
Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής).
η) Γραφείο Κάτω Χωρών µε έδρα το Άµστερνταµ και τοπική
αρµοδιότητα την Ολλανδία.
θ) Γραφείο Βελγίου µε έδρα τις Βρυξέλλες και τοπική αρµοδιότητα το Βέλγιο - Λουξεµβούργο.
ι) Γραφείο Σκανδιναβίας µε έδρα τη Στοκχόλµη και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη
Δανία και τις χώρες της Βαλτικής.
ια) Γραφείο Αυστραλίας µε έδρα το Σίδνεϋ και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
ιβ) Γραφείο Ισπανίας µε έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αµερικής.
ιγ) Γραφείο Ιαπωνίας µε έδρα το Τόκυο και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας την Ιαπωνία και την Κορέα.
ιδ) Γραφείο Ρουµανίας µε έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή
τοπικής αρµοδιότητας τη Ρουµανία.
ιε) Γραφείο Βουλγαρίας µε έδρα τη Σόφια και περιοχή αρµοδιότητας τη Βουλγαρία.
ιστ) Γραφείο Ισραήλ µε έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας το Ισραήλ.
ιζ) Γραφείο Κύπρου µε έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας την Κύπρο.
ιη) Γραφείο Κίνας, µε έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Κίνα.
ιθ) Γραφείο Βίσεγκραντ, µε έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρµοδιότητας την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία.
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήµατα. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των
Γραφείων ή των παραρτηµάτων και να µεταφέρεται η έδρα
αυτών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισµός
εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού αυτού, µε
τον οποίο ρυθµίζεται ιδίως η δοµή τους, οι αρµοδιότητες και τα
καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση
τους µε την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέµα

λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.»
Άρθρο 28
Θέσεις Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού
1. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 του
π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατηγορίας ΠΕ, κλάδοι Διοικητικού-Οικονοµικού θέσεις 30
στους βαθµούς Δ’– Α’».
2. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 25
Οι θέσεις της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 κατανέµονται ως
εξής:
α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ.
Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Κίνας, Σουηδίας, Ολλανδίας, Ισπανίας και Ισραήλ.
β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία
και τα παραρτήµατα.
γ. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της δεύτερης θέσης
κατηγορίας ΠΕ στα γραφεία της περίπτωσης α’, η κάλυψη αυτής
δύναται να πραγµατοποιηθεί και από υπαλλήλους κατηγορίας
ΤΕ, εφόσον αυτοί γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο τη γλώσσα της
χώρας της έδρας του γραφείου.»
Άρθρο 29
Στελέχωση υπηρεσιών εξωτερικού
Το άρθρο 26 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
1. Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων
και Παραρτηµάτων) του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) πληρούνται µε µετάθεση µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Ο.Τ..
Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις πληρούνται και µε απόσπαση
µόνιµου ή επί θητεία ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού ή των εποπτευόµενων από αυτήν νοµικών προσώπων.
2. Προϊστάµενοι των Γραφείων Εξωτερικού ορίζονται µόνιµοι
υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή µόνιµοι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού ή των εποπτευόµενων από αυτήν νοµικών προσώπων.»
Άρθρο 30
Προσόντα προσωπικού
Το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων προσωπικού των
Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., πέραν του απαιτούµενου ανά
κατηγορία τίτλου σπουδών και ανάλογα µε τη θέση που ενδιαφέρονται να καταλάβουν, απαιτείται να γνωρίζουν:
α) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γραφείων απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Προτιµώνται,
όµως, όσοι γνωρίζουν άριστα και τη γλώσσα της χώρας στην
οποία θα υπηρετήσουν ή, πλέον της άριστης γνώσης της αγγλικής, έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία
θα υπηρετήσουν. Εκτιµάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας.
β) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των λοιπών θέσεων να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν
και πολύ καλά την αγγλική ή να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον
την αγγλική.
2. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από
τα οριζόµενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει. Μεταπτυχιακός τίτλος
αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις, τον τουρισµό και τη διοίκηση επιχει-
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ρήσεων είναι επικρατέστερος άλλων µεταπτυχιακών τίτλων. Οι
πιο πάνω υποψήφιοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συµπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα και β) να
µην έχουν αποµακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες
που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωµα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους.»
Άρθρο 31
Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσµίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται
µε πράξη του Διευθυντή της Διευθύνσεως Διοικητικού του
Ε.Ο.Τ..»
Άρθρο 32
Επιτόπιο προσωπικό
Το άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
1.α. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των γραφείων
εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. µπορεί να προσλαµβάνεται επιτοπίως
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας µέχρι δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 5- 7 του π.δ.
164/2004.
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς κάλυψη απρόβλεπτων
και αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων αυτών, µπορεί να προσλαµβάνεται το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό
και πέραν του προβλεπόµενου στην περίπτωση α’. Η πρόσληψη
του προσωπικού αυτού γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων και ο οποίος δεν µπορεί σε
κάθε περίπτωση να υπερβεί το διάστηµα των έξι µηνών εντός
ενός δωδεκαµήνου. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα
στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Εφόσον ο αριθµός των υπαλλήλων που προσλαµβάνονται σε Γραφείο Εξωτερικού για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών δεν υπερβαίνει τους
έξι (6) δεν απαιτείται για την πρόσληψή τους προηγούµενη έγκριση από την τετραµελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
γ. Οι λεπτοµέρεις για την πρόσληψη του προσωπικού αφού
ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος του οικείου Γραφείου για την υπογραφή των σχετικών
εργασιακών συµβάσεων µε τους όρους που θα έχει εγκρίνει το
Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Τ..
2.Το προσωπικό του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται επιδόµατος αλλοδαπής, δεν καταλαµβάνει οργανικές θέσεις, για δε
τη ρύθµιση θεµάτων ασφάλισης, αντιµισθίας, συνταξιοδότησης,
αποζηµίωσης, εργασιακής σχέσης του, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητηµάτων του, εφαρµόζεται το δίκαιο της χώρας στην
οποία έχει την έδρα του το εκάστοτε Γραφείο Εξωτερικού του
Ε.Ο.Τ..»
Άρθρο 33
Το άρθρο 6 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διάρθρωση Γενικών Διευθύνσεων
Α. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1) Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων.
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2) Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς.
3) Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων.
4) Διεύθυνση Επιθεώρησης.
5) Διεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών.
Β. Η Γενική Διεύθυνση Προβολής διαρθρώνεται ως εξής:
1) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήµισης.
2) Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού.
3) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
4) Διεύθυνση Διοικητικού.»
Άρθρο 34
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 16 του από 24.4.1952 βασιλικού
διατάγµατος (Α’ 119) ως εξής:
« Άρθρο 16
Προκειµένου για δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως εργασίες, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, για τις οποίες επιβάλλεται τµηµατική εξόφληση ή εργασίες που δεν επιδέχονται, λόγω
της φύσης τους, την πληρωµή των δικαιούχων µετά την πλήρη
εκτέλεσή τους, καθώς και για την αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων στα γραφεία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού και στις περιφερειακές
υπηρεσίες του Οργανισµού, επιτρέπεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα
µόνιµων υπαλλήλων του Οργανισµού ή µόνιµων υπαλλήλων
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.. Εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται και για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και
ηµερήσιας αποζηµίωσης των υπαλλήλων ή άλλων οργάνων της
Διοίκησης του Οργανισµού που µετακινούνται για υπηρεσιακούς
λόγους ή για τη συµµετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών
αυτών οργάνων.»
2. Για τις προµήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του από
25.9.1957 βασιλικού διατάγµατος (Α’ 199) εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 35130/739/9.8.2010 (Β’ 1291) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 35
Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) προστίθεται εδάφιο ε’ το οποίο έχει ως εξής:
«ε) Ο Ε.Ο.Τ., στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, καταρτίζει
και εκτελεί προγράµµατα προβολής, διαφήµισης, δηµόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ηµεδαπή και αλλοδαπή,
είτε µόνος είτε από κοινού µε άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά
ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός συµβάλλεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είτε µε απευθείας
συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους µετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης
του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για τον Οργανισµό προτάσεις, που υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους. Με τις ίδιες συµφωνίες ορίζονται το αντικείµενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονοµικοί και λοιποί
όροι συνεργασίας του Οργανισµού µε τα ως άνω πρόσωπα και
ο τρόπος πραγµατοποίησής της. Η συνεργασία αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει:
αα. Την οικονοµική συµµετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε µέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφηµιστικών ενεργειών και λοιπών
δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι
φορείς και τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναφέρονται, όπου και
όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυµούν, ως επί µέρους χορηγοί από κοινού µε τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφηµιστικά προγράµµατα και λοιπές δραστηριότητες.
ββ. Τη µε κάθε τρόπο συµµετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση
διαφηµιστικών προγραµµάτων και λοιπών ενεργειών που θα
εκτελούνται από τα συµβαλλόµενα µε τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη
συγχρηµατοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.
γγ. Στις διαδικτυακές πλατφόρµες του Ε.Ο.Τ. ο Οργανισµός
µπορεί να εκµισθώνει ή παραχωρεί µετά ή άνευ ανταλλάγµατος
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ψηφιακό χώρο σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά
υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του
και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισµός
συµβάλλεται είτε µε απευθείας συµφωνίες είτε κατόπιν επιλογής
τους από τον Ε.Ο.Τ. µετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του
τύπου είτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισµού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και µε βάση τις πλέον συµφέρουσες για
τον Οργανισµό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους.
Οµοίως, ο Οργανισµός κατά τη συµµετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δηµοσιότητας στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή µπορεί να εκµισθώνει ή να
παραχωρεί µετά ή άνευ ανταλλάγµατος ή στο πλαίσιο συµφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή
χώρο προώθησης σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς.
Το ύψος του µισθώµατος, το αντικείµενο ανταλλαγής υπηρεσιών
και οι λοιπές λεπτοµέρειες των ως άνω εκµισθώσεων ή παραχωρήσεων ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο αυτό από τις σχετικές συµβάσεις µέσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, ενώ αρµόδια
για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των
ως άνω δράσεων είναι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήµισης Ε.Ο.Τ..»
Άρθρο 36
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου η κυριότητα των ακινήτων, που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράµµατα, τα
οποία σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε τον παρόντα νόµο,
ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ασκεί η
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), παραχωρείται
χωρίς αντάλλαγµα στους αναφερόµενους παρακάτω Δήµουςαποδέκτες αντίστοιχα, οι οποίοι, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα.
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2. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. και διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης της ΕΤΑΔ Α.Ε. πρώην ΕΤΑ Α.Ε. που
µεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους ως άνω Δήµους, µεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρµόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών γραφείων, τα σχετικά
αποσπάσµατα αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΤΑΔ Α.Ε., ενεργούσας στην προκειµένη περίπτωση ως εντολοδόχου του Ε.Ο.Τ., τα οποία αποτελούν το µεταγραπτέο τίτλο και
συνοδεύονται από σχετική περίληψη µεταγραφής των εν λόγω
ακινήτων. Η µεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στους αναφερόµενους παραπάνω φορείς και η µεταγραφή των σχετικών αποσπασµάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΤΑΔ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών των αρµόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών γραφείων, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου,
τέλος χαρτοσήµου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του
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Δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
3. Τα ακίνητα που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράµµατα, τα
οποία σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε τον παρόντα νόµο,
ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.),
των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ασκεί η
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), περιέρχονται
χωρίς αντάλλαγµα κατά κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού, το οποίο, από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα.
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4. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού εκδίδει διαπιστωτική
πράξη για τα ακίνητα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται κατά κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, µε την περίληψη που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου. Οµοίως, ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Η µεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων από τον ΕΟΤ, η µεταγραφή της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης και κάθε άλλη σχετική µε τη µεταβίβαση
πράξη απαλλάσσεται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου,
τέλος χαρτοσήµου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του
Δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται να παραχωρηθούν κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατεθούν δωρεάν σε
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν
στην «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), πρώην
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) και στον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την
παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η µη τήρησή τους.
Άρθρο 37
1. Στη διάταξη του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955 (Α’ 307)
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: «Η διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη των αντιπροσώπων µπορεί να
διενεργείται και µέσω του Διαδικτύου. Η οργάνωση, η σχετική
διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.»
2.α) Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί να καταρτίζεται Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών.
β) Μέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του
προηγούµενου εδαφίου, ισχύει ο Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1652/1986
(Α’ 167).
Άρθρο 38
Ιδρύεται τµήµα Επαγγελµατικής Σχολής (Ε.Π.Α.Σ.) στο εκπαιδευτήριο του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) Θράκης στην ειδικότητα «Μαγειρική Τέχνη». Η
λειτουργία του τµήµατος αυτού ανατρέχει, για κάθε νόµιµη συνέπεια, από το εκπαιδευτικό έτος 2008 - 2009.
Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων ιαµατικών πηγών
1. Οι προθεσµίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της παραγράφου 1 του άρθρου
23 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) παρατείνονται από τη λήξη τους,
όποτε και αν έχει αυτή επέλθει, µέχρι 31.12.2012. Οι παραπάνω
προθεσµίες µπορούν να παραταθούν µια φορά για άλλο ένα έτος
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Η διάρκεια των διοικητικών πράξεων ή συµβάσεων µε τις
οποίες παραχωρήθηκαν ή µισθώθηκαν από το Δηµόσιο, τον
Ε.Ο.Τ. ή την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ιαµατικές πηγές, οι οποίες είχαν
χαρακτηρισθεί τοπικής ή τουριστικής σηµασίας προ της ισχύος
του ν. 3498/2006, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών παρατείνεται για σαράντα (40) έτη
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ακόµη και αν αυτή

5649

έχει λήξει και ανεξάρτητα από την αρχικώς καθορισθείσα διάρκειά τους, εκτός αν δεν συναινεί ο παραχωρησιούχος Ο.Τ.Α. ή η
αναπτυξιακή εταιρεία αντίστοιχα. Ανεξαρτήτως συµβατικών
όρων ή περιορισµών που τυχόν αναφέρονται στις άνω συµβάσεις
ή πράξεις, η εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών από τον παραχωρησιούχο Ο.Τ.Α. ή την αναπτυξιακή εταιρεία αντίστοιχα µπορεί να διενεργείται και µε µίσθωση ή υποµίσθωση αυτών, καθώς
και σε σύµπραξη µε τρίτα, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλους
φορείς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν,
χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της διάταξης της παρ. 3 του
άρθρου 17 του ν. 3498/2006, όπως παρατάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν
κατ’ έτος πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, στο αρµόδιο
Τµήµα Ιαµατικών Πηγών της Διεύθυνσης Συντονισµού ΠΥΤ του
ΕΟΤ, αίτηση συνοδευόµενη από:
α) Χηµική ανάλυση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για
την ποιότητα νερού που προορίζεται για ιαµατική και θεραπευτική χρήση από πιστοποιηµένα εργαστήρια, δηµόσια ή ιδιωτικά
ή εργαστήρια ΑΕΙ.
β) Πιστοποιητικό µικροβιολογικού ελέγχου από τη Διεύθυνση
Δηµόσιας Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α. µετά από διενέργεια δειγµατοληψιών στην πηγή και στους χώρους χρήσης σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου /Ηλεκτρολόγου, µέλους
του Τ.Ε.Ε., στην οποία βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των µηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων της µονάδας.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο Ε.Ο.Τ. χορηγεί σχετική βεβαίωση, δυνάµει της οποίας οι παραπάνω επιχειρήσεις µπορούν να λειτουργούν.
Άρθρο 40
1. Συµβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή του
εποπτευόµενου από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων
εργαζοµένων που απασχολούνται µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας ως
επιστηµονικό προσωπικό και εξειδικευµένοι τεχνίτες σε έργα
έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και
έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της
απασχόλησης. Για τον υπολογισµό της χρονικής διάρκειας των
πέντε (5) ετών δεν λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάµενη, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απασχόληση
των ανωτέρω εργαζοµένων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε..
2. Το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου δεν εµπίπτει
στους περιορισµούς του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004.
3. Οι περιορισµοί του π.δ. 164/2004 και της παραγράφου 1 του
παρόντος δεν ισχύουν στις περιπτώσεις εκτέλεσης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς
οργανισµούς για την απασχόληση των εργαζοµένων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. µε την ίδια ή
παρεµφερή ειδικότητα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.
Άρθρο 41
Χρηµατοδότηση µελετών και εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων
Στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (Α’ 122) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι µελέτες και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει
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έργων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων µνηµείων, διαµορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, µουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, µετασκευές) επιτρέπεται να
χρηµατοδοτούνται και από δωρεές µη κερδοσκοπικών νοµικών
προσώπων.
Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο δωρεές γίνονται προς το
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και γίνονται αποδεκτές
από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από γνώµη
του καθ’ ύλην αρµόδιου σύµφωνα µε το ν. 3028/2002 (Α’ 153)
Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.»
Άρθρο 42
Προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 225 του κυρωθέντος µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης
µπορούν να συµµετέχουν µε αποκλειστικό σκοπό τη χρηµατοδότηση και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν,
κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικούς σκοπούς.»
Άρθρο 43
1. Η αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολείται σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία,
κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων οργανωµένων οµάδων, οι οποίες πραγµατοποιούνται µετά τη λήξη
του ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και οι σχετικές έκτακτες
λειτουργικές δαπάνες, προκαταβάλλονται, ως τέλη χρήσης, από
τους αντίστοιχους φορείς και διοργανωτές στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο, εν συνεχεία, τις
αποδίδει στους δικαιούχους. Το ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 3207
/2003 (Α’ 302), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
φράση ως εξής: «καθώς και οι ενέργειες τεκµηρίωσης, ψηφιοποίησης, παραγωγής περιεχοµένου, σχεδιασµού ηλεκτρονικών
εφαρµογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο.»
3. Συστήνεται Αστική Εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
από το Δήµο Ιητών και την Παναγιώτα Λωρέττα ως καθολική διάδοχο του Γιάννη Γαΐτη µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑ ΤΗ —ΣΙΜΩΣΙ», η οποία θα έχει ως σκοπό την προώθηση και ανάδειξη
της εικαστικής δηµιουργίας γενικώς και ειδικότερα του έργου
του Γιάννη Γαΐτη και της Γαβριέλλας Σίµωσι µέσω µίας σηµαντικής πολιτιστικής παρέµβασης στην Ίο. Η λειτουργία της εν λόγω
Εταιρίας θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του
Κώδικα περί Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), είναι
δε επιτρεπτή η συµµετοχή της σε προγραµµατικές συµβάσεις
πολιτιστικού ή πολιτισµικού χαρακτήρα.
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3882/2010 προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«θ. θέτει σε κίνδυνο από κλοπή, λεηλασία, λαθρανασκαφή και
αρχαιοκαπηλία κινητά και ακίνητα, µνηµεία και αρχαιολογικούς
χώρους κατά τα οριζόµενα στο ν. 3028/2002 (Α’ 153) και ιδίως
χερσαίες ή ενάλιες θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, αλλά δεν έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίες έρευνες, προκειµένου αυτές να προστατευθούν επαρκώς, καθώς και χώρους
φύλαξης αρχαιοτήτων ή κινητών µνηµείων εν γένει, µη καταγεγραµµένων και µη δηµοσιευµένων.»
5. Στο άρθρο 4 του π.δ. 99/1992 προστίθενται τα εξής:
« Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού δύναται να αναθέτει συµβάσεις
ερευνών, µελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης µελέτης από την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της
εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι’ αυτεπιστασίας, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύµβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία µελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των 15.000

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές
δεν έχουν εφαρµογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2στ του
άρθρου 10 του
ν. 3316/2005.»
Άρθρο 44
1. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3905/ 2010 (Α’
219) αντικαθίσταται ως εξής:
« 9. α. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις
ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηµατογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεµεί η διαδικασία ελέγχου
των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι την 30ή Απριλίου 2012.
β. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση
του ειδικού φόρου στους δικαιούχους του άρθρου 7 του ν.
1597/1986, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του, για τις ελληνικές
ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηµατογραφικές αίθουσες το
2010.
γ. Οι παραπάνω προθεσµίες µπορούν να παραταθούν εκ νέου
µια φορά µέχρι ένα τρίµηνο µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
δ. Η απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α’ και β’
της παρούσας παραγράφου στον παραγωγό του κινηµατογραφικού έργου και στους λοιπούς συνδικαιούχους γίνεται µετά
από αίτηση του παραγωγού. Για την ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών απαιτείται η υποβολή των αναφερόµενων στην περίπτωση α’ του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/ 10/26.10.1988 (Β’ 770) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού δικαιολογητικών,
καθώς και η υποβολή της αίτησης του παραγωγού µε τα σχετικά
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσοστό των λοιπών
συνδικαιούχων.
ε. Για την απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α’ και
β’ της παρούσας παραγράφου ισχύει η διαδικασία του ν.
1597/1986 όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του.»
2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων αιθουσών, όπως αυτές
ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο ε’ του ν.
3905/2010 ο υπολογισµός του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη
της κινηµατογραφικής τέχνης, ο οποίος επιβάλλεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (Α’ 161), γίνεται
επί της εκάστοτε τιµής του εισιτηρίου της κάθε επιχείρησης αιθουσών µετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτών του ευρώ
(0,50 ) για την προβολή σε χειµερινή αίθουσα και ενός (1) ευρώ
για την προβολή σε θερινή αίθουσα, ποσά τα οποία παρακρατούνται από την εκδούσα το εισιτήριο επιχείρηση.
Άρθρο 45
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1348/1983 (Α’ 47) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο διευθυντής της ορχήστρας, εάν έχει την ιδιότητα του αρχιµουσικού, δεν µπορεί να διευθύνει πέρα από το ένα τρίτο (1/3)
των ετήσιων συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας, της οποίας
προΐσταται.»
Άρθρο 46
Περάτωση εκκαθάρισης Οργανισµού Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη ’97
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη ’97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ.
’97), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 75 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) και
υπήχθη στις διατάξεις περί εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920 (Α’
216) µε το άρθρο 19 του ν. 3708/2008 (Α’ 210).
Σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του «Οργανισµού
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη ’97»
υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
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συµβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγµατος το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Τα υφιστάµενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη ’97» περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
στο Ελληνικό Δηµόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται τα σχετικά µε
την απογραφή και τη διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
Άρθρο 47
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού
και Τουρισµού καταβάλλεται στους κατά νόµο δικαιούχους αποζηµίωση για τη χρήση ακινήτων που έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για το
διάστηµα από 1.7.2011 έως 30.6.2012, εφόσον οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού εξακολουθούν να κάνουν
χρήση αυτών.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταργούνται οι
εξής διατάξεις:
α. Το άρθρο 1 παρ. 7 εδάφια β’ - ε’ του ν. 3270/2004 (Α’ 187).
β. Τα άρθρα 5 παρ. 1 εδάφιο δ, 9, 17Β παρ. 4, 19 έως 28,
καθώς και το παράρτηµα σύνθεσης υπηρεσιακών µονάδων του
άρθρου 29 ως προς τους αριθµούς 26, 27 και 28 αυτού του π.δ.
149/2005 (Α’ 211).
γ. Το άρθρο 41Α παρ. 5 περίπτωση στ’ εδάφια β’και γ’ του ν.
2725/1999 (Α’ 121).
δ. Το άρθρο 2 του ν. 3708/2008 (Α’ 210).
ε. Η περίπτωση γ’ της υπ’ αριθ. 24689/31.8.1990 (Β’ 562) κοινή
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και της
Υφυπουργού Πολιτισµού.
στ. Το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3708/2008 (Α’ 210).
ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 3498/2006.
η. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α του ν.
2725/1999.
Άρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος λέσχες
φίλων Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 41Β του ν.
2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 8 του παρόντος, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του
παραπάνω άρθρου, διαλύονται και τα λειτουργούντα από αυτές
γραφεία ή εντευκτήρια καταργούνται και σφραγίζονται, ανακαλουµένης της άδειας λειτουργίας τους, µέχρι την έκδοση νέας
άδειας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις αυτές.
2. Το επιτόπιο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού του
Ε.Ο.Τ. που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την τοποθέτηση προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 32 του π.δ. 343/2001, όπως τροποποιείται µε το άρθρο
34 του παρόντος και πάντως όχι πέραν προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του δικαίου της χώρας στην οποία υπηρετεί το
επιτόπιο προσωπικό.
Άρθρο 50
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τών που θα συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012) και για την αξιοπρεπή παρουσία της Ελληνικής
Ολυµπιακής Αποστολής, οι αθλητές που έχουν προκριθεί και θα
συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθώς
και οι αθλητές που µετέχουν στις προολυµπιακές οµάδες που
πρόκειται να δώσουν αγώνες πρόκρισης για τη συµµετοχή στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, µπορούν να λάβουν µετά από αίτησή
τους, αν εργάζονται στο Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, άδεια µετ’ αποδοχών µέχρι το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
Στην περίπτωση των προολυµπιακών οµάδων, ο αθλητής δικαιούται άδεια µετ’ αποδοχών, µέχρι και την ηµέρα του αγώνα
πρόκρισης. Αν αποτύχει να προκριθεί, χάνει το δικαίωµα της
αδείας µετ’ αποδοχών.
Τα παραπάνω πιστοποιούνται µε έγγραφο της οικείας οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.
Οι αυτές ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους προπονητές
που θα συνοδεύσουν τους αθλητές στους Ολυµπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου, καθώς και για τους αθλητές που θα µετάσχουν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και για τους προπονητές που θα τους συνοδεύσουν.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισµού
και Τουρισµού και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, εγκρίνεται
ο πίνακας αθλητών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση.
Άρθρο 51
Οι εγκαταστάσεις του πρώην «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Γλυφάδας - Ματθαίος Λιούγκας» το οποίο έχει καταργηθεί ως
αυτοτελές νοµικό πρόσωπο δυνάµει της διάταξης του άρθρου
57 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και συγχωνεύτηκε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά, καθώς και ο περιβάλλων
χώρος αυτού, συνολικής έκτασης 16.810,19 τ.µ. όπως εµφαίνονται υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ο,Π,Ρ,Α στο από
Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:500 του
αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Τσαούση που δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο
Δήµο Γλυφάδας, υπό τους όρους των εδαφίων β’και γ’ του άρθρου 23 του παρόντος νόµου. Η παρούσα διάταξη αποτελεί το
µεταγραπτέο τίτλο.
Άρθρο 52
Στα συλλογικά όργανα (συµβούλια και επιτροπές) που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2725/1999, όπως κάθε φορά ισχύει και στα οποία προβλέπεται η
συµµετοχή, είτε ως µελών είτε ως γραµµατέων, µονίµων υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, είναι δυνατόν να
συµµετέχουν και υπάλληλοι συνδεόµενοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόµενα, σε κάθε περίπτωση, προσόντα.
Άρθρο 53
Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 18 του άρθρου
34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’
210), τροποποιούνται ως εξής:
«Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) µετονοµάζεται
σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισµού Κωφών (I.C.S.D.). Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις, τα ευεργετήµατα και οι διευκολύνσεις που
προβλέπονται για τους αθλητές µε αναπηρίες ισχύουν και για
τους κωφούς αθλητές.»

Για την προετοιµασία των αθλητών για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

Προς το σκοπό της καλής προετοιµασίας των ελλή- νων αθλη-

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.9.2012.
β. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 22, η ισχύς των οποίων αρχίζει 18 µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 26, η ισχύς του οποίου αρχίζει
από την 1.1.2012.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 46, η ισχύς του οποίου αρχίζει 5
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
Έχετε από τον Κανονισµό οκτώ λεπτά και θα υπάρχει και µία
ανοχή από το Προεδρείο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε τη συζήτηση στο
σχέδιο νόµου: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,
θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» µε την
κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ως προς το πρώτο µέρος των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο
στόχος είναι η απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς, όπερ
σηµαίνει µείωση των τιµών και καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες, παράλληλα όµως µας ενδιαφέρει και πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας στις ταχυδροµικές
υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια σε προσιτές τιµές, η εγγύηση της χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας και ότι η
παροχή καθολικής υπηρεσίας δεν θα αποτελέσει πεδίο στρέβλωσης της ταχυδροµικής αγοράς.
Στο άρθρο 1 είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου. Στο άρθρο 2 οι ορισµοί. Στο άρθρο 3 θεσπίζονται
εκ νέου οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις παρεχόµενες
ταχυδροµικές υπηρεσίες. Στο άρθρο 4 επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων όσον αφορά τον τοµέα παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Στο άρθρο 5 επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε σηµαντικά
στοιχεία τον καθορισµό του τρόπου υπολογισµού του καθαρού
κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τη διαχείριση της αποζηµίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας µε εξίσου
πολύ σηµαντικό στοιχείο το ότι καθορίζονται οι όροι πρόσβασης
των παρόχων ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του φορέα καθολικής υπηρεσίας µε την έκδοση κανονισµών
σχετικά µε τις γενικές και ειδικές άδειες και τέλος µε την έγκριση
των τιµολογίων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι τη σπουδαιότητα και την ανάγκη διατήρησης για λόγους εξυπηρέτησης των πολιτών ειδικά σε µια
χώρα µε το συγκεκριµένο γεωγραφικό ανάγλυφο της παροχής
καθολικής υπηρεσίας. Η καθολική υπηρεσία σηµαίνει ότι µπορούµε σε κάθε σηµείο της χώρας να γίνεται περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους
έως δυο κιλά και ταχυδροµικών δεµάτων βάρους έως είκοσι κιλά,
οι υπηρεσίες συστηµένων και οι αποστολές δηλωµένης αξίας και
αυτό πρέπει να συµβαίνει πέντε µέρες την εβδοµάδα, µία περισυλλογή και µία διανοµή τη µέρα ανά χίλιους κατοίκους στα
αστικά κέντρα και από ένα σηµείο πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές.
Στο άρθρο 7 ορίζεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας και
θεσπίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου της παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Η ανάθεση µπορεί να γίνει σε
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα µε απόφαση του Υπουργού, σύµφωνα
µε το π.δ. 59/2003. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του σχεδίου νόµου,
τα Ελληνικά Ταχυδροµεία παραµένουν φορέας καθολικής υπηρεσίας ως τις 31-12-2028. Δίνεται όµως η δυνατότητα στο άρθρο
7 παράγραφος 3 στον Υπουργό Υποδοµών να επανεξετάζει τους
όρους και τον τρόπο παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανά εξαετία µετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Ταχυδροµείων και να ζητά ο Υπουργός την επαναδιαπραγµάτευση των σχετικών όρων της σύµβασης.
Κρίσιµο σηµείο είναι το άρθρο 8. Είναι η χρηµατοδότηση της
καθολικής υπηρεσίας, γιατί έχουµε πει ότι η καθολική υπηρεσία
πρέπει να δίνεται στο χρήστη σε προσιτές τιµές σ’ όλη την επικράτεια. Η καθολική υπηρεσία είναι µια ζηµιογόνος υπηρεσία,
οπότε ο τρόπος χρηµατοδότησής της δεν πρέπει από τη µια να
δηµιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό. Ο φορέας καθολικής υπηρεσίας πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µόνο για την παροχή
της καθολικής υπηρεσίας και όχι για εµπορική δραστηριότητα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει µε σαφή και διαφανή κριτήρια και διαδικασίες –και από την πολιτεία και από την αγορά
και από τον πάροχο- να χρηµατοδοτηθεί η παροχή της υπηρεσίας. Οπότε περιµένουµε και την τελική τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο µε τον οποίο
θα καθοριστεί η διαδικασία και ο τρόπος χρηµατοδότησης παροχής καθολικής υπηρεσίας. Υπάρχει µια κουβέντα που γίνεται
για το αν θα πρέπει στην καθολική υπηρεσία να συµµετέχει και η
υπόλοιπη ταχυδροµική αγορά, όχι µόνο για το κοµµάτι της καθολικής υπηρεσίας που παρέχει.
Στο άρθρο 9 τίθενται οι αρχές και το πλαίσιο διαµόρφωσης
της τιµολογιακής πολιτικής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Στο άρθρο 10 έχουµε τα εσωτερικά λογιστικά συστήµατα
της καθολικής υπηρεσίας, που είναι απαραίτητα, ώστε να γίνεται
ο διαχωρισµός εµπορικής δραστηριότητας και δραστηριότητας
καθολική υπηρεσίας.
Στο κεφάλαιο Γ’ έχουµε την άσκηση των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων και στο άρθρο 11 έχουµε τη γενική άδεια παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπου απλοποιούνται οι διαδικασίες
χορήγησης των γενικών και ειδικών αδειών.
Το άρθρο 12 είναι ένα εξίσου πολύ σηµαντικό σηµείο που
αφορά και την τύχη των ΕΛΤΑ και την τύχη της καθολικής υπηρεσίας. Αφορά την ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Θεωρούµε ότι η καθολική υπηρεσία πρέπει να παρέχεται
και µε τη λήψη της ειδικής άδειας στο σύνολο της επικράτειας,
γιατί διαφορετικά θα δηµιουργηθούν περισσότερες στρεβλώσεις.
Το άρθρο 13 θέτει τα θέµατα των υποχρεώσεων των φορέων
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλιστεί
η προστασία των χρηστών. Μεταξύ των υποχρεώσεων που θεσπίζονται είναι η τήρηση των συνθηκών εργασίας, να καταβάλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
ετήσια ανταποδοτικά τέλη, να διασφαλίζονται τα τιµολόγια που
πληρούν κανόνες υγιούς ανταγωνισµού.
Στο άρθρο 14 έχουµε τις διαδικασίες προστασίας των χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών. Το άρθρο 15 µας δίνει παροχή
πληροφοριών για τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και τα άρθρα 16 και 17 αφορούν τις αποζηµιώσεις και τις
κυρώσεις.
Στο άρθρο 18 γίνεται αναφορά για τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των ΕΛΤΑ, του φορέα σήµερα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Διατηρείται ως 31-12-2012 το αποκλειστικό
δικαίωµα του φορέα στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και
διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε εισερχόµενου είτε εξερχόµενου ταχυδροµείου –δηλαδή ταχυδροµείου εξωτερικού- είτε του διαφηµιστικού ταχυδροµείου, µέχρι
το όριο βάρους των πενήντα γραµµαρίων. Αυτό το σηµείο είναι
επί της ουσίας το σηµείο που ανοίγει την αγορά. Είναι το σηµείο
κλειδί που από 1-1-2013 ανοίγει η αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες µε το άρθρο 22
δηµιουργείται Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας και δηµιουργεί ένα πανελλαδικό τηλεµετρικό δίκτυο συνεχούς µέτρησης και
καταγραφής των επιπέδων ακτινοβολίας.
Στα άρθρα 23 και 24 θεσπίζεται το νέο θεσµικό πλαίσιο για τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνιτών, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία των εργαστηρίων.
Στα άρθρα 27 και 28 έχουµε την αναδιάρθρωση υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών.
Το πολύ σηµαντικό άρθρο 31 έχει να κάνει µε τις µεταβατικές
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διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, οπότε δίνεται περιθώριο είκοσι τεσσάρων µηνών για την αδειοδότηση
των κατασκευών κεραιών όπου στερούνται άδειας.
Έχουν κατατεθεί τρεις τροπολογίες. Με την τροπολογία 734
τροποποιούνται διατάξεις και επανακαθορίζονται προϋποθέσεις
εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων και επίσης λύνονται θέµατα της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή
επεκτείνονται οι δραστηριότητες της παροχής υπηρεσιών της
ΕΥΔΑΠ.
Με την τροπολογία 761/21 από 16-2-2012 παρατείνεται η προθεσµία κατάθεσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
υποβολή του φακέλου προκειµένου να γίνει έλεγχος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: …της συνδροµής των προϋποθέσεων δηµοσιεύσεων σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες και
συµπληρώνονται διατάξεις σχετικά µε τη µετάβαση στην επίγεια
ψηφιακή εκποµπή των καναλιών.
Εδώ υπάρχει ένα µεγάλο θέµα, γιατί κάθε σταθµός πανελλήνιας εµβέλειας που εκπέµπει ψηφιακά οφείλει να κλείσει την
αναλογική συχνότητα, η οποία δίνεται για εκποµπή σε περιφερειακούς σταθµούς.
Κάθε περιφερειακός τηλεοπτικός σταθµός, εάν εκπέµπει ψηφιακά, δεν είναι υποχρεωµένος να κλείσει το αναλογικό του σήµα
µέχρι το 2015. Εκκρεµεί όµως µία πολύ µεγάλη τοµή που έχει να
κάνει µε τον τελικό ψηφιακό χάρτη για τους περιφερειακούς
σταθµούς κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούµε.
Με την τελευταία τροπολογία, την 762/22, λύνονται θέµατα
προκαταβολής ανά µήνα στο διαχειριστή (ΟΣΕ), κρατικής χρηµατοδότησης.
Προκαταβάλλεται επίσης ανά µήνα στον ΟΑΣΑ επιδότηση που
λαµβάνει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τροποποιούνται
και συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
που αναφέρονται στην ανάθεση, ως υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας, της εκτέλεσης σιδηροδροµικών επιβατικών δροµολογίων
και ορίζεται ότι η αποζηµίωση αυτή είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ
ετησίως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Αφροδίτη Παπαθανάση. Ήταν εντάξει και
µε το χρόνο της. Τηρήθηκε ο χρόνος.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββας
Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ως µία γενική αρχή για την επί των άρθρων συζήτηση, κύριε
Υπουργέ, θα λέγαµε ότι η απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων του
χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωµα να απολαµβάνει ποιοτικές ταχυδροµικές υπηρεσίες, καθώς και την καθολικότητα των ταχυδροµικών υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας και µε ίσα
δικαιώµατα για όλους τους κατοίκους.
Η επιτυχία της αποστολής του παρόντος νοµοσχεδίου θα
εξαρτηθεί από το περιεχόµενο των υπουργικών αποφάσεων και
των κανονισµών που θα ακολουθήσουν µετά την ψήφισή του.
Κατά συνέπεια, κρατούµε µία επιφύλαξη ως προς την έγκαιρη
και επιτυχή ή µη εκπλήρωση των στόχων του παρόντος σχεδίου
νόµου µέσα στα όρια του χρόνου που απαιτείται.
Με δεδοµένα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ταχυδροµικής
αγοράς πιστεύουµε ότι είναι σωστή η συνέχιση της χρηµατοδότησης της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µέχρι 31-12-2012,
σύµφωνα µε το δικαίωµα που παρέχει στη χώρα µας και η τρίτη
οδηγία για τα ταχυδροµεία, καθώς και η ανάθεση στα ΕΛΤΑ των
υποχρεώσεων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας µέχρι
το 2028, υπό τις προϋποθέσεις, βέβαια, που ορίζει ο νόµος που
συζητάµε σήµερα.
Καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιµότητα της καθολικής
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ταχυδροµικής υπηρεσίας είναι η συµµετοχή στο κόστος όλων
των φορέων ταχυδροµικών υπηρεσιών που αν και προβλεπόταν
και στον προηγούµενο νόµο, δεν λειτούργησε ποτέ.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση ενός
ικανοποιητικού επιπέδου στις συνθήκες εργασίας και κοινωνικής
ασφάλισης των εργαζοµένων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Επιβάλλεται να υιοθετηθούν οι ρυθµίσεις εκείνες που θα διασφαλίζουν ότι τόσο η αδειοδότηση όσο κι η συνέχιση της λειτουργίας,
θα συνδέονται µε τις συνθήκες εργασίας στο εσωτερικό των
εταιρειών παροχής των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Έρχοµαι τώρα στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά
τα ταχυδροµεία και συγκεκριµένα στο άρθρο 1, το οποίο τιτλοφορείται: «Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής». Ψηφίζουµε το άρθρο
αυτό, µε την επισήµανση ότι στους σκοπούς του νοµοσχεδίου
θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και οι ελάχιστες κι οι µέγιστες ποινές και ρήτρες που θα αφορούν την πληµµελή ή µη ποιοτική παραγωγή ταχυδροµικών υπηρεσιών από τους παρόχους.
Το άρθρο 2 επίσης το ψηφίζουµε, µε την επισήµανση και προσθήκη στην παράγραφο 5, ως προς τα σηµεία πρόσβασης, ότι
χρειάζεται να συµπεριληφθούν και οι διανοµείς του κάθε φορέα
στους οποίους ο κάθε αποστολέας µπορεί από µόνος του επίσης να παραδίδει και να καταθέτει ταχυδροµικά αντικείµενα.
Το άρθρο 3, που αφορά τις γενικές αρχές, το ψηφίζουµε ως
έχει.
Στο άρθρο 4, που αναφέρεται στις αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, θα ήθελα να πω ότι
χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, ο Υπουργός να εγγυάται για λογαριασµό του κράτους την είσπραξη της αποζηµίωσης –στις αρµοδιότητές σας είναι αυτό- που θα προκύπτει κάθε φορά από τον
πάροχο της καθολικής υπηρεσίας.
Επίσης, ο Υπουργός, πρέπει να εγγυάται και την ορθή τήρηση
των τελωνειακών διαδικασιών. Το έχουµε συζητήσει και στην επιτροπή αυτό και βλέπω ότι δεν έχει συµπεριληφθεί στο ότι δηλαδή
αφορά τον έλεγχο και των τελωνισµό εµπορευµάτων ταχυδροµικών δεµάτων, που έχουν ως τόπο αποστολής χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εγγυάται την προώθηση των
δεµάτων αυτών χωρίς επιπλέον κόστος στον τελικό προορισµό,
εκεί δηλαδή που επιθυµεί ο παραλήπτης, πάντα το κόστος αποστολής πληρώνεται µέχρι τον τόπο παραλαβής.
Το άρθρο 5, αρµοδιότητας Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στο εδάφιο κε’, το ψηφίζουµε και αυτό.
Πρέπει να βάλουµε και ένα όριο αξιολόγησης και έγκρισης των
τιµολογίων.
Το άρθρο 6, το περιεχόµενο και την ποιότητα της καθολικής
υπηρεσίας, το ψηφίζουµε ως έχει.
Το άρθρο 7, επίσης, το ψηφίζουµε ως έχει.
Το άρθρο 8, που είναι και το ουσιαστικότερο στην χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας και λειτουργικών δαπανών, πρέπει κατ’ αρχάς να δούµε και να βάλουµε ένα τρόπο µε ποιους
µηχανισµούς θα ελέγχεται, αλλά και θα κοστολογείται το µέρος
παροχής των ταχυδροµικών υπηρεσιών πέραν της καθολικής
υπηρεσίας, το οποίο θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο επιµερισµός του καθαρού κόστους, έτσι όπως είναι στο νόµο
εντός της καθολικής υπηρεσίας, ακυρώνει στην πράξη το άρθρο
αυτό, αφού πρακτικά εάν υπάρχει τέτοιο κόστος, θα καλείται να
το καταβάλλει µόνο ο ίδιος ο πάροχος. Εποµένως, η προτεινόµενη ρύθµιση, έτσι όπως έρχεται στο νόµο οδηγεί µε βεβαιότητα
σε µη βιώσιµη παροχή της καθολικής υπηρεσίας, Και χρειάζεται
να αποσαφηνιστεί το σηµείο αυτό έτσι ώστε, να διασφαλιστεί η
είσπραξη των αναλογούντων ποσών και αυτό είναι το ζητούµενο,
για να είναι εξασφαλισµένη η καθολική υπηρεσία και η εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε σηµείο της επικράτειας.
Εδώ, λοιπόν, το έχουµε συζητήσει και επιµένω σε αυτό, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είναι οδηγία.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν είναι όλα οδηγία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι όλα. Αυτό είναι όµως.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Νοµίζω ότι σε αυτό το σηµείο µπορούµε να το δούµε, γιατί είναι το σηµαντικότερο.
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Το άρθρο 9, την τιµολόγηση της καθολικής υπηρεσίας, το ψηφίζουµε µε την παρατήρηση ότι θα πρέπει να αναρτώνται οι µεγάλοι πελάτες στο πρόγραµµα «Διαύγεια», όπου θα γίνεται
πλήρης αναφορά για τις τιµές, τον αριθµό τεµαχίων, την περίοδο
ισχύος της ειδικής συµφωνίας, για να µην υπάρχει και καµµία αµφιβολία για οτιδήποτε.
Το άρθρο 10, το ψηφίζουµε ως έχει.
Το άρθρο 11, επίσης, γενική άδεια παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών, το ψηφίζουµε ως έχει.
Στο άρθρο 12 τώρα, η ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών βασιζόµενη στη γεωµορφολογία της χώρας και στις
ειδικές συνθήκες, έχουµε ως Κοινοβούλιο την υποχρέωση -και
συσχετίζεται µε το άρθρο αυτό- να δούµε την εξυπηρέτηση των
κατοίκων, ακόµη και στις πιο δυσπρόσιτες και µειονεκτικές περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν, λοιπόν, πάµε σε παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας κατά περιοχές είναι βέβαιο ότι το σύνολο των ενδιαφερόµενων εταιρειών
θα προσανατολιστούν στα φιλέτα στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη, στις περιοχές δηλαδή µε πολύ καλή πρόσβαση και έτσι οι ορεινές και µη ορεινές περιοχές, θα βρεθούν
χωρίς εξυπηρέτηση. Σε συνδυασµό δε µε τον επιµερισµό του κόστους που προτείνεται στο νοµοσχέδιο, θα οδηγηθούµε µε µαθηµατική ακρίβεια στην µη βιωσιµότητα του καθολικού παρόχου
που είναι ο ΕΛΤΑ και στη µη εξυπηρέτηση µεγάλου τµήµατος της
χώρας.
Το άρθρο 13, υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών, το ψηφίζουµε ως έχει.
Το άρθρο 15, επίσης το ψηφίζουµε ως έχει.
Το άρθρο 16, το ψηφίζουµε ως έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα λίγο χρόνο.
Το άρθρο 17, το ψηφίζουµε µε την επισήµανση ότι χρειάζεται
κωδικοποίηση των τιµών από την πλευρά της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και συσχετισµός µε πιθανές παραβάσεις, καθώς και το ενδεχόµενο υποτροπής των
παραβάσεων.
Τα άρθρα 18, 19, 20 και 21 τα ψηφίζουµε ως έχουν.
Έρχοµαι στο θέµα των τηλεπικοινωνιών. Το άρθρο 22 το ψηφίζουµε. Είµαστε σύµφωνοι µε τη σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, αλλά είχαµε κάνει µια
πρόταση και νοµίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουµε τη δυνατότητα
να δούµε αν µπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα. Να δούµε
δηλαδή αν µπορεί µε τοποθέτηση κάποιου είδους µετρητή σε
κάθε κεραία να λαµβάνει το κέντρο ανά πάσα στιγµή σήµατα και
να µη χρειάζεται να κατασκευάσουµε σε όλη τη χώρα σταθµούς
µέτρησης έτσι ώστε και οι µετρήσεις να είναι καλύτερες και πιο
ακριβείς στον πραγµατικό χρόνο και το κόστος λειτουργίας να
είναι ελάχιστο.
Το άρθρο 23, το ψηφίζουµε ως έχει.
Στο άρθρο 24, έχουµε µια επιφύλαξη ως προς την έκδοση των
προεδρικών διαταγµάτων, δηλαδή αν θα εκδοθούν έγκαιρα για
να λειτουργήσει ο νόµος στην ώρα του.
Το άρθρο 25, επίσης το ψηφίζουµε αλλά έχουµε και εδώ τα
προβλήµατα της έκδοσης των προεδρικών διαταγµάτων που
πρέπει να προσέξουµε.
Το άρθρο 26, το ψηφίζουµε.
Ως προς το άρθρο 27, που αναφέρεται στη σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, εγώ εξέφρασα και στη χθεσινή
µου τοποθέτηση ενστάσεις αλλά µετά τη διευκρίνισή σας συµφωνούµε.
Όµως, στην παράγραφο 5, κύριε Υπουργέ –το έχουµε συζητήσει και στην επιτροπή- θα ήθελα να καταλάβω γιατί στις ειδικότητες δεν µπορεί να προστεθεί και η ΠΕ Φυσικών µε
εξειδίκευση στις ραδιοτηλεπικοινωνίες. Πρέπει να έχω µια απάντηση σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Μήπως µηχανικοί έχουν
συντάξει το νόµο;
Στο άρθρο 28, συµφωνούµε µε τη µετονοµασία των οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Υποδοµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 29, στην παράγραφο 9 πρέπει να προσδιοριστεί
σαφώς ο χρόνος έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν
µπορεί να είναι πάνω από δυο-τρεις µήνες, διότι τότε θα ακυρωθεί η χρησιµότητα του νόµου.
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 13, η απλοποίηση της διαδικασίας της αδειοδότησης µε τον τρόπο που εισάγεται, θεωρώντας αυτοδικαίως νόµιµη τη λειτουργία των κεραιών εφόσον µια
δηµόσια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί περί του αντιθέτου εντός
τετραµήνου, δηµιουργεί κινδύνους παρανοµίας.
Στην παράγραφο 15, και στην παράγραφο 17, στο ίδιο άρθρο
η παράκαµψη ελέγχου της πολεοδοµίας και η δυνατότητα επέµβασης σε βασικές εκτάσεις, µπορεί να δηµιουργήσει φαινόµενα
αυθαιρεσίας, έστω και αν η επέµβαση σε δασικές εκτάσεις
αφορά τα συνοδά έργα και έστω και αν προβλεπόταν στον προηγούµενο νόµο. Αυτό δεν απαλύνει τους φόβους µας. Νοµίζω ότι
χρειάζεται αυστηρός έλεγχος και προσοχή.
Τα άρθρα 30, 31, 32, 33 –µε τις λοιπές διατάξεις- και 34, τα
ψηφίζουµε ως έχουν.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στις τροπολογίες που
έχουν κατατεθεί. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση και για τρεις τροπολογίες, όπως έχουν τεθεί. Η µία, δίνει τη δυνατότητα προκαταβολής από το κράτος της χρηµατοδότησης ανά µήνα σε ΟΣΕ
και ΟΑΣΑ. Η άλλη αφορά την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά τις δηµοπρασίες και
την ΕΥΔΑΠ. Η τρίτη αφορά τη διακοπή της αναλογικής τεχνολογίας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είµαστε σύµφωνοι και κλείνω µε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββα Αναστασιάδη.
Καλείται στο Βήµα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνεχίζουµε για δεύτερη µέρα
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µε τίτλο: «Ρύθµιση λειτουργίας
της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις».
Χθες εµείς καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής –και
το εξηγήσαµε- επειδή ακριβώς κινείται στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης –θα λέγαµε, της πλήρους παράδοσης- του
κλάδου των ταχυδροµικών υπηρεσιών στο µεγάλο κεφάλαιο από
την 1η Ιανουαρίου 2013, µε βάση την προσαρµογή της συγκεκριµένης κοινοτικής οδηγίας, την οποία επίσης είχαµε καταψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Δεν θα επαναλάβω φυσικά αυτά που είπαµε χθες. Το µόνο σίγουρο, όµως, είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο, θα οδηγήσει σε νέες
αυξήσεις τιµών, σε περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων και φυσικά σε εκτίναξη της κερδοφορίας
των µονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Το δεύτερο µέρος, καλύπτει ορισµένα νοµοθετικά κενά, τα
οποία έχουν προκύψει στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα κάνω ορισµένους σχολιασµούς στα άρθρα µε τα οποία
επίσης, δεν συµφωνούµε και δεν θα ψηφίσουµε. Έχουµε, όµως,
ορισµένες παρατηρήσεις έστω και κατά οµάδες άρθρων. Για παράδειγµα τα άρθρα από 1 έως 21, είναι ουσιαστικά τα εκτελεστικά άρθρα της απελευθέρωσης µε την οποία διαφωνούµε και
γι’ αυτό ακριβώς δεν πρόκειται φυσικά να τα στηρίξουµε.
Θα σταθώ στο άρθρο 22, το οποίο αφορά τη σύσταση Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Πεδίων στην Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας µε στόχο τον συνεχή έλεγχο, µε βάση την
αιτιολογική έκθεση, για την τήρηση θεσµοθετηµένων ορίων έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενηµέρωσή του.
Κατ’ αρχάς, δεν έχει γίνει µία ουσιαστική επιστηµονική συζήτηση σχετικά µε το τι σηµαίνει «αποδεκτά όρια ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας» και το ποια είναι τα όρια αυτά. Για παράδειγµα
υπάρχει αποδεκτός αριθµός θανάτων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού; Υπό αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύουµε ότι η δηµιουργία
Παρατηρητηρίου Πεδίων, αν και θα δώσει χρήσιµα στοιχεία, θα
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αξιοποιηθεί απλά για να καθησυχαστεί το κοινό ότι υπάρχει µέριµνα και τίποτα περισσότερο.
Το άρθρο σκόπιµα παραπέµπει σε κοινή υπουργική απόφαση
για τη ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών σχετικά µε την ίδρυση
του Παρατηρητηρίου και κυρίως του δικτύου µέτρησης. Για παράδειγµα, γίνεται λόγος για όρους και προϋποθέσεις επιλογής
φορέων που συνδέονται στο δίκτυο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο να συνδέονται στο δίκτυο ακόµα και οι πάροχοι υπηρεσιών. Να πω και κάτι ακόµα σε σχέση µε το Παρατηρητήριο:
Με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η διαφάνεια και η εγκυρότητα
των µετρήσεων;
Άρθρα 23 µέχρι 26, για ραδιοηλεκτρονικούς και ραδιοτεχνικούς. Με βάση πάντα την αιτιολογική έκθεση, θα υπάρξει θέσπιση
πλαισίου για επαγγελµατικά δικαιώµατα. Η πραγµατικότητα είναι
ότι γίνεται κατάτµηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε πολλές
διαφορετικές κατηγορίες, γιατί έχουµε εφαρµογή της Μπολόνια.
Προβλέπονται επαγγελµατικές εξετάσεις, πολυδιάσπαση αντικειµένου, αναγνώριση επαγγελµατικής επάρκειας πολιτών χωρώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α..
Τα άρθρα 27 και 28, αφορούν οργανωτικά ζητήµατα του
Υπουργείου. Πρόκειται για αλλαγές για την καλύτερη υλοποίηση
της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρµόζει το Υπουργείο.
Το άρθρο 29, αφορά τροποποιήσεις, προσαρµογές της νοµοθεσίας που εισήχθη µε τον αντιλαϊκό ν. 3431/2006, που εφάρµοσε µια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες απελευθέρωσης. Για
παράδειγµα, προβλέπει το πώς θα ενισχυθούν οι δράσεις ιδεολογικής ενσωµάτωσης του ευρωενωσιακού πλαισίου. Αυτό είναι
στην παράγραφο 3ιθ’. Διευρύνει το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εφαρµόζοντας το ευρωενωσιακό πλαίσιο για τάχα ανεξάρτητες αρχές.
Πιστεύουµε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η παράγραφος 16
που επιτρέπει την κατασκευή δρόµων για την εξυπηρέτηση κεραιών σε δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, πυρήνες εθνικών δρυµών. Κατά την άποψή µας, πρόκειται για περιβαλλοντικό
έγκληµα.
Εκκαθαρίστριες εταιρείες, ναυτικές εταιρείες κ.λπ., είναι όλες
οι οικονοµικές λεπτοµέρειες που παραπέµπονται σε προεδρικά
διατάγµατα.
Το άρθρο 31, αφορά µεταβατικές διατάξεις υποστηρικτές του
άρθρου 29, για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. Κατ’
αρχάς, θέλω να τονίσω ότι δεν είµαστε εµείς γενικά ενάντια στις
κεραίες. Το θέµα είναι, µε ποια επιστηµονικά κριτήρια ασφάλειας
τοποθετούνται αυτές, ποιες είναι ασφαλείς, ποιες όχι και µε ποια
κριτήρια αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Δεν έχει, κατά την
άποψή µας, ολοκληρωθεί η επιστηµονική συζήτηση και τώρα
απλουστεύετε τη διαδικασία.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, µιλάµε για κεραίες χαµηλής
όχλησης. Γιατί µιλάτε για 164 watt και όχι 150; Ειλικρινά, δώστε
µου µία εξήγηση γιατί εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι απλά ότι
«φωτογραφίζει» κάτι. Μπορεί να υπάρχει εξήγηση και θα θέλαµε
να την ακούσουµε.
Η παράγραφος 3, δίνει είκοσι τέσσερις µήνες προθεσµία για
κεραίες –τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές- που δεν λειτουργούν
νόµιµα. Αυτές που δεν λειτουργούν νόµιµα θα καταστραφούν,
θα κατεδαφιστούν και από ποιον; Οι γειτονιές έχουν γεµίσει από
κεραίες, που σαν µανιτάρια στέκονται καµουφλαρισµένες ή όχι
–το ξέρετε πολύ καλά- παντού µε πολλά προβλήµατα και υπάρχουν πολλές δικαστικές εκκρεµότητες.
Το άρθρο 32, αφορά την παροχή πληροφοριών για δίκτυα και
ρυθµίζει το αντιλαϊκό πλαίσιο παραχώρησης δικαιωµάτων διέλευσης, το οποίο προωθεί την αναρχία στα δίκτυα, τις ιδιωτικοποιηµένες τηλεπικοινωνίες και, επίσης, προλειαίνει το έδαφος
για αξιοποίηση από τα τηλεπικοινωνιακά µονοπώλια κάθε είδους
κρατικής υποδοµής για όδευση οπτικών ινών, για παραπέρα παραχώρηση κρατικής ιδιοκτησίας.
Αλήθεια, θέλω να µας πείτε αν αυτές οι περιβόητες ιδιωτικές
εταιρείες στις οποίες δίνετε «γη και ύδωρ», έχουν δεσµευθεί ότι
θα καλύψουν τις παραµεθόριες, για παράδειγµα, περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Κυρία Πρόεδρε, χρειάζοµαι µία ανοχή, γιατί εκτός από τα
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άρθρα που είναι πολλά, υπάρχουν και οι τροπολογίες στη συνέχεια.
Στο άρθρο 33, που αφορά τις λοιπές διατάξεις, προτείνεται
νέα παράταση µέχρι 31-12-2012 της λειτουργίας σταθµών ΚΤΕΛ
και φορτηγών ανεξαρτήτως µεγέθους του σταθµού. Αποτελεί
εξαίρεση, δηλαδή, από τις απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου,
που καθόριζε νέες προδιαγραφές ασφάλειας. Δεν πρόκειται για
µέτρα που διασφαλίζουν τους αυτοαπασχολούµενους αλλά για
µέτρα που διασφαλίζουν τις ανάγκες µεγάλων επιχειρήσεων στο
χώρο των µεταφορών.
Θα αναφερθώ στις τροπολογίες όχι µε καµιά ιδιαίτερη σειρά.
Θα σταθώ σε αυτές που χαρακτηρίζονται υπουργικές και κυρίως
σε αυτή, που έχει σχέση µε προκαταβολές σε ΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.λπ.,
µε τη δικαιολογία ότι λύνει το πρόβληµα. Εµείς πιστεύουµε ότι
δεν λύνει το πρόβληµα, αλλά αντίθετα θα δηµιουργήσει.
Εγώ το καταλαβαίνω απλά ως εξής: έχουν γίνει τεράστιες περικοπές από τον κρατικό προϋπολογισµό προς τις εταιρείες
αυτές, για τη λειτουργία τους και για να βγάλει την ευθύνη το
Υπουργείο από πάνω του, τους δίνει προκαταβολή το µήνα αυτό
που έχει προγραµµατιστεί για ένα χρόνο και είναι σαν να τους
λέει –επιτρέψτε µου την έκφραση- «κόψτε το λαιµό σας και
βγάλτε τα πέρα».
Μα θα είναι τόσο µειωµένα τα ποσά αυτά, που σίγουρα δεν θα
µπορούν να λειτουργήσουν ούτε δεκαπέντε-είκοσι µέρες. Γι’
αυτό λέµε ότι δεν λύνει αλλά δηµιουργεί προβλήµατα σε προµήθειες, σε αµοιβές εργαζοµένων και σε µια σειρά άλλα έξοδα.
Θα αναφερθώ σε ένα δεύτερο σηµείο, σε σχέση µε τα αµαξοστάσια και τη ρύθµιση του να βγάλουν άδεια. Είναι γνωστό ότι
τα αµαξοστάσια λειτουργούν σε όλα τα σηµεία χωρίς άδειες,
γιατί είναι παραχωρηµένα από διάφορους οργανισµούς, από το
στρατό κ.λπ.. Όλη αυτή η προετοιµασία, θυµίζει λίγο εκχώρηση
σε ιδιώτες. Ίσως ετοιµάζεται κάποιο άλλο νοµοσχέδιο. Δεν το
λέµε από καχυποψία αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει σε συνδυασµό και µε τους χώρους που περιλαµβάνουν πρατήρια καυσίµων, συντήρησης κ.λπ.. Μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα, µε
άλλη µορφή οι ιδιώτες να µπαίνουν και να τροφοδοτούν –υποτίθεται- χωρίς διαγωνισµούς ίσως. Θα θέλαµε κάποιες εξηγήσεις.
Εν πάση περιπτώσει, δεν συµφωνούµε.
Όσον αφορά την τρίτη τροπολογία που έχει καταθέσει ο
Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος δεν είναι εδώ για να µας δώσει
και κάποιες εξηγήσεις, στο πρώτο άρθρο, που αφορά τη συµπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων κ.λπ. συµφωνούµε, γιατί δεν
αποκλείεται –σίγουρα- να αφορά και ορισµένα µέσα και κύρια
από τον έντυπο Τύπο τον επαρχιακό. Εποµένως, ας τους δώσουµε ένα µικρό χέρι βοήθειας µέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση.
Το δεύτερο, έχει ορισµένα κενά και ερωτηµατικά, σε σχέση µε
αυτό που προτείνετε, κύριε Υπουργέ. Και το λέµε αυτό, γιατί δεν
βλέπουµε για ποιο λόγο γίνεται. Αν µας το εξηγήσετε, θα σας
ακούσουµε ευχαρίστως. Πείτε µας σε ποια βάση θα γίνει αυτό.
Υπάρχει για παράδειγµα χάρτης συχνοτήτων; Γιατί ακριβώς το
προτείνετε τώρα; Ο νόµος µε τον οποίο εµείς είχαµε διαφωνήσει
δεν το προέβλεπε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Έρχεστε τώρα µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα και το
προτείνετε ξανά. Χρειάζεται κάποια εξήγηση.
Όσον αφορά την τελευταία υπουργική τροπολογία, αυτή που
αφορά την ΕΥΔΑΠ, στο πρώτο σηµείο η ρύθµιση που προτείνετε
είναι τόσο κουµπωµένη –θα έλεγα- στο γνωστό πλαίσιο ανάθεσης έργων στους µονοπωλιακούς οµίλους, που δεν µπορεί να
ξεφύγει από αυτό. Είναι η γνωστή σύµφυση δηµοσίου και ιδιωτών. Με αστικούς όρους µπορεί να υπάρχουν και ένα, δύο σηµεία, τα οποία θα µπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει θετικά.
Δεν αλλάζουν, όµως, τη γενική φιλοσοφία και τη διαδικασία των
αναθέσεων και γι’ αυτό, φυσικά, δεν συµφωνούµε.
Όσον αφορά το άλλο που έχει σχέση µε την ΕΥΔΑΠ, την απελευθέρωση του νερού, εµείς θεωρούµε το νερό κοινωνικό αγαθό
και όχι εµπόρευµα. Η ΕΥΔΑΠ ήδη είναι ανώνυµη εταιρεία. Πάτε
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και εδώ για πλήρη απελευθέρωση του θέµατος και δεν συµφωνούµε.
Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάνει δεκτές ή όχι τις άλλες τροπολογίες –και είναι αρκετές- που έχει καταθέσει ο κ. Μακρυπίδης.
Είναι µέσα στο πνεύµα της απελευθέρωσης και εµείς τις καταψηφίζουµε.
Συµφωνήσαµε µόνο σε ένα σηµείο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την Αντιπρόεδρο της Βουλής και ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, την κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα και κατά τη συζήτηση επί της
αρχής, το νοµοσχέδιο αυτό για την απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών, έτυχε µιας συστηµατικής επεξεργασίας στην
επιτροπή. Υποβάλαµε παρατηρήσεις και εγώ και άλλοι συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων, οι οποίες έγιναν δεκτές στη µεγάλη
τους πλειοψηφία από την Κυβέρνηση και από τον Υπουργό. Εποµένως, είναι ένα καλά επεξεργασµένο νοµοσχέδιο και στα άρθρα
του.
Η βασική αµφιβολία, την οποία θα µπορούσε να είχε κανένας
για να διαφωνήσει µε το νοµοσχέδιο, είναι αν πρόκειται να γίνει
δεκτή η οδηγία, η οποία ήδη έχει γίνει δεκτή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή όχι. Βέβαια, πολλά ζητήµατα µπαίνουν. Πρέπει
να δούµε πώς θα εφαρµοστούν στην πράξη. Υπάρχει στο νοµοσχέδιο µία περίοδος χάριτος µέχρι το 2013, αλλά και µέχρι το
2028, αφού τότε καθορίζεται ως καθολικός φορέας τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία.
Βέβαια, αυτή η απελευθέρωση της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπως είπαµε και στην αρχή, δεν είναι θέσφατο, διότι έχει
αποδειχθεί ότι έγιναν και άλλες απελευθερώσεις στην ελληνική
επικράτεια. Όµως, φαίνεται ότι είναι στην τύχη του ελληνικού
έθνους σε άλλες χώρες οι απελευθερώσεις να πετυχαίνουν αλλά
στην Ελλάδα να δηµιουργούν στρεβλώσεις. Τέτοιες είναι και η
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία απέτυχε παταγωδώς, αλλά και η απελευθέρωση, των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Εκεί παρατηρούµε ότι µε την απελευθέρωση υπάρχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι οποίες είναι κερδοφόρες και συνεχίζουν
να υπάρχουν αλλά υπάρχουν και οι αποµακρυσµένες περιοχές,
όπου η ναυσιπλοΐα επιδοτείται, αλλά δεν βρίσκεις καράβια να σε
εξυπηρετήσουν.
Τώρα όσον αφορά στα άρθρα και στο Κεφάλαιο Α’ του σχεδίου νόµου, ρυθµίζονται θέµατα, όπως οι ορισµοί, οι αρµοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
και οι αρµοδιότητες του αντίστοιχου Υπουργού Υποδοµών στα
άρθρα 4 και 5.
Ήθελα να κάνω µια παρατήρηση όσον αφορά στο άρθρο 2,
και την παράγραφο 10, που αναφέρεται στη συστηµένη αποστολή και συγκεκριµένα στο σηµείο που λέει ότι η παροχή απόδειξης, ενδεχοµένως πρέπει να δίδεται αν τη ζητήσει ο
αποστολέας.
Θεωρώ ότι αυτή η απόδειξη για τη συστηµένη αποστολή πρέπει να είναι υποχρεωτική, µια και, όπως είναι και σήµερα στην
πράξη, δίδεται πάντοτε αυτή η απόδειξη και δεν χρειάζεται να
µπαίνει σε αµφιβολία αν πρέπει να τη ζητάει ή όχι ο αποστολέας,
ειδικά στις συστηµένες αποστολές.
Βέβαια, γνωρίζουµε ότι οι ορισµοί δίνονται σαν µετάφραση της
Οδηγίας 6/2008. Όµως, ίσως θα πρέπει να υπάρξουν και µερικές
µετατροπές, ώστε να αντιστοιχούν στις εθνικές απαιτήσεις και
ρυθµίσεις.
Στο άρθρο 3, τίθενται θέµατα γενικών αρχών που αφορούν τις
αρχές παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και τους κανόνες που
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι, όπως είναι η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, της αλληλογραφίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η µη διάκριση και προάσπιση συµφερόντων των
χρηστών, η ασφάλεια του ταχυδροµικού δικτύου κ.λπ..
Στα άρθρα 4 και 5, υπάρχουν και ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσο αφορά την παρατήρησή µας για τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, αυτή έγινε δεκτή, προκειµένου να µη δηµιουργηθεί
δυσαρµονία αργότερα, όταν θα θεσπιστεί στο νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο η κατάργησή του.
Στο Κεφάλαιο Β’, περιέχονται ρυθµίσεις και διατάξεις που
αφορούν τα θέµατα και τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την
καθολική υπηρεσία.
Το άρθρο 8, όπως είπαµε, είναι ένα από τα βασικά άρθρα του
σχεδίου νόµου και αφορά τα θέµατα χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας και του φορέα που θα την αναλάβει. Εδώ
διατυπώθηκαν οι αµφιβολίες και η άποψη ότι ο κρατικός προϋπολογισµός, ενδεχοµένως να θέλει να µηδενίσει το κονδύλιο
που θα είναι για τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας
και του φορέα είναι ένα θέµα το οποίο θα φανεί στην πράξη.
Όµως, πιστεύουµε ότι αν αφεθούν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
να εξυπηρετούν τις αποµακρυσµένες περιοχές και καθώς θα χάνουν συνέχεια µερίδιο από την αγορά από τους άλλους φορείς
που παίρνουν τα «φιλέτα», κάποια στιγµή θα αναγκαστεί ο κρατικός προϋπολογισµός να τα ενισχύσει, κάτι όµως που δεν µπορεί να είναι απίθανο, µια και αυτό συµβαίνει και στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία
της Ελλάδας, αυτό εµφανίζεται απαγορευτικό.
Όσον αφορά στο Κεφάλαιο Γ’, επί της ουσίας έχουµε θέµατα
που αφορούν την άσκηση ταχυδροµικών υπηρεσιών από διάφορους φορείς.
Τα άρθρα 10 και 11, ασχολούνται µε την ειδική και γενική άδεια
και έχουµε µια εναρµόνιση µε την οδηγία για την απλοποίηση
των διαδικασιών χορήγησης των αδειών.
Ειδικά όσον αφορά τις άδειες, παρατηρούµε ότι υπάρχουν
πολλές διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση κανονισµών από
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Νοµίζω και εκφράζω την αµφιβολία όσον αφορά το αν επαρκεί
ο χρόνος, ώστε να καταρτιστούν αυτοί οι κανονισµοί από την
υπηρεσία και να µην υπάρχουν νοµικές ασάφειες τις οποίες αργότερα θα χρειαστεί να τις καλύψουµε νοµοθετικά.
Στο Κεφάλαιο Δ’, έχουµε θέµατα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Στο Κεφάλαιο Ε’, έχουµε να κάνουµε µε ζητήµατα αποζηµιώσεων και κυρώσεων.
Στο άρθρο 16 και στην παράγραφο 1, αναφέρεται ότι η απώλεια ή η καθυστέρηση, δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης για επίδοση απλών ταχυδροµικών αντικειµένων. Αυτό, βέβαια, θα
µπορούσε να θεωρηθεί ότι µπορεί να γίνει αλλά οπωσδήποτε για
τις συστηµένες επιστολές και για θέµατα σηµαντικά, που είναι
και προσωπικά έγγραφα, καµµιά φορά η απώλειά τους δηµιουργεί µία ενόχληση στο χρήστη και θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια ενόχληση της υπηρεσίας, η οποία να διαισθάνεται ότι δεν
µπορούν να χάνονται αντικείµενα προσωπικού χαρακτήρα.
Στα άρθρα για τις άδειες των κεραιών, ήθελα να επισηµάνω
µόνο το γεγονός ότι ενώ ρυθµίζονται οι νοµιµοποιήσεις τους,
προβλέπεται ότι αυτές οι άδειες θα µπορούν να τοποθετούνται
στα δώµατα των οικοδοµών µε τετραγωνικά που πλησιάζουν στα
είκοσι πέντε τετραγωνικά µέτρα. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι τα
τετραγωνικά που βάζετε για την τοποθέτηση µιας κεραίας, είναι
πάρα πολύ µεγάλα. Μπορεί είκοσι πέντε τετραγωνικά µέτρα να
είναι ουσιαστικά µια γκαρσονιέρα στο δώµα και θα γίνει καταστρατήγηση της διάταξης αυτής. Θα δείτε όλα τα δώµατα των
πολυκατοικιών να γεµίζουν µε δωµατιάκια είκοσι πέντε τετραγωνικά µέτρα και θα παρουσιαστεί το αντίθετο φαινόµενο: ενώ βλέπουµε ότι βάζουν τις κεραίες µέσα σε καµινάδες κ.λπ., τώρα θα
παίρνουν µια άδεια για κεραία, δεν θα θέλουν να βάλουν κεραία
και θα φτιάχνουν τα είκοσι πέντε τετραγωνικά µέτρα, µια και δεν
πιάνονται και στο συντελεστή δόµησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σ’ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω.
Θα σταθώ για λίγο στις τροπολογίες. Αυτή η τροπολογία µε
την οποία καταργείτε την απ’ ευθείας ανάθεση µε βρίσκει σύµφωνο. Είναι γνωστό ότι πολλοί φορείς έφτασαν σε απ’ ευθείας
αναθέσεις σε ποσά µέχρι 45.000 ευρώ. Εγώ θυµάµαι, κυρία Πρόεδρε -όπως θυµάστε κι εσείς καλά- ότι αυτά ήταν 12.000 ευρώ.
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Τώρα πώς έφτασαν τις 45.000 ευρώ δεν ξέρω. Προφανώς όλοι
οι φορείς τα χρησιµοποίησαν για κατάτµηση των εργασιών.
Όµως θα πρέπει να προβλέψετε και ένα ποσό έστω µικρό, για
να δείτε πώς οι φορείς, οι ΟΤΑ, θα αντιµετωπίζουν, πράγµατι,
τις έκτακτες ανάγκες για να χρησιµοποιούν αυτό. Ξέρω ότι γίνεται καταστρατήγηση. Γίνεται καταστρατήγηση για τα 45.000
ευρώ αλλά όταν θα προκύπτουν χιόνια, κατολισθήσεις, πραγµατικά γεγονότα, θα δείτε ότι θα χρειαστεί να κάνουν µία µικρή απ’
ευθείας ανάθεση σε µικρό ύψος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αντικατάσταση αυτής της διαδικασίας µε αυτό που λέτε εσείς ότι πρέπει να είναι έργα απόρρητα και χρησιµοποιείτε και µια άλλη
έκφραση η οποία δεν θα γίνει και ποτέ.
Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στην επέκταση που κάνετε στην
ΕΥΔΑΠ, να µπορεί µέσω των θυγατρικών της να προχωρήσει στη
βοήθεια και στην ύδρευση περιοχών που δεν µπορούν οι τοπικοί
φορείς να ανταποκριθούν στην υδροδότηση των περιοχών
αυτών. Βέβαια, αυτό δίνει ένα bonus στην ΕΥΔΑΠ. Δεν ξέρω αν
αυτό είναι απαρχή για ιδιωτικοποίηση και των άλλων υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως είναι η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης και άλλων οργανωµένων ΔΕΥΑ στα διάφορα σηµεία της
Ελλάδος.
Αν αυτό θεωρείτε ότι δίνει κύρος και δυνατότητες µεγαλυτέρου εµπορικού επιπέδου σε όλες τις ΔΕΥΑ, µπορείτε να προχωρήσετε και στις υπόλοιπες ΔΕΥΑ, µιας και όλες στην ουσία
βοηθάνε τις γύρω περιοχές. Αυτό, όµως, που δεν µπορεί να γίνει,
είναι η τιµολογιακή πολιτική να καθορίζεται από τις συµβάσεις
συνεργασίας, διότι στο τέλος θα φτάσετε να πουλιέται το νερό
τόσο ακριβά, που θα είναι το επόµενο αγαθό το οποίο δεν θα
µπορούν να αγοράσουν οι Έλληνες.
Ένα σχόλιο θα κάνω για τη δεύτερη τροπολογία, που αλλάζει
το χρονικό όριο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
20η Δεκεµβρίου κάθε έτους, στην 31η Μαΐου του 2012, για τον
έλεγχο που αφορά τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο.
Διαβάζοντας τα δικαιολογητικά –που είναι µια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφηµερίδας, η βεβαίωση της αρµόδιας
ΔΟΥ για την καταβολή του ΦΠΑ, το αντίγραφο του ποινικού µητρώου- δεν µπορώ να καταλάβω –εκτός αν έχετε κάποια εξήγηση
εσείς- γιατί σε ένα νόµος που ισχύει επί τέσσερα χρόνια, χρειάζεται να δώσουµε παρατάσεις για να µπορούν οι εφηµερίδες
του επαρχιακού Τύπου να καταθέσουν αυτά τα δικαιολογητικά.
Συµφωνώ µε την παράταση αλλά δεν µπορώ να καταλάβω
γιατί µέχρι τώρα αυτές οι εφηµερίδες δεν πήραν άδεια. Δηλαδή,
δεν προσκόµισαν τα δικαιολογητικά; Ή µερικές τα προσκόµισαν
και άλλες δεν είχαν τη δυνατότητα και τώρα συνολικά δίνεται
αυτή η παράταση;
Νοµίζω ότι οι παρατάσεις πρέπει να λάβουν τέλος. Προχωρήστε σε συγκεκριµένες άδειες, δεδοµένου ότι πολλές εφηµερίδες
και ιδίως του επαρχιακού Τύπου, έχουν µια διαφορετική αντιµετώπιση. Υπάρχουν αυτές που έχουν όλα τα τυπικά προσόντα και
δεν τις ξέρει κανένας και οι άλλες που κυκλοφορούν φύλλα και
έχουν και δηµοσιογράφους και κάπου κωλύονται να πάρουν
άδεια. Όταν διαβάζουµε τη λίστα των τοπικών εφηµερίδων που
παίρνουν τις δηµοσιεύσεις, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν άλλες
που τις γνωρίζουµε και άλλες που δεν τις γνωρίζουµε καθόλου.
Εµείς θα ψηφίσουµε τα άρθρα και τις τροπολογίες. Όµως, καταναλώνουµε πολύ χρόνο σ’ αυτήν την Αίθουσα για θέµατα και
νοµοσχέδια που συµφωνούµε. Και έρχονται νοµοσχέδια –όπως
θα έρθουν αύριο και µεθαύριο- σηµαντικά µε τη µορφή του κατεπείγοντος και του επείγοντος, τα οποία δεν θα προλάβουµε
ούτε να τα διαβάσουµε.
Νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει ν’ αλλάξει στη Βουλή.
Πρέπει να δίνουµε περισσότερο χρόνο στα σηµαντικά νοµοσχέδια και λιγότερο σε αυτά που συµφωνούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ κ. Παύλο Μαρκάκη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα
θέµα ουσίας στη λειτουργία του Κοινοβουλίου και δηµοκρατίας.
Ένα νοµοσχέδιο, που έχει τη σηµασία του, αλλά δεν είναι το µείζον για τη ζωή εκατοµµυρίων Ελλήνων, συζητιέται ενώπιον κενών
σχεδόν εδράνων µε άνετες κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως
προβλέπει ο Κανονισµός και σε λίγες ώρες για δεύτερη φορά
ένα νοµοσχέδιο που καρατοµεί συντάξεις, εισόδηµα, δικαιώµατα,
προοπτικές εκατοµµυρίων Ελλήνων, θα εισαχθεί για µια ακόµη
φορά µε τη διαδικασία του κατ’ κατεπείγοντος. Αυτό νοµίζω, πως
είναι προσβολή για το Κοινοβούλιο κατ’ εξακολούθηση. Δεν
υπάρχει άλλη περίοδος στο Κοινοβούλιο που να γίνεται τέτοια
κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπείγοντος µε έναν τρόπο
προσβλητικό και για αυτούς που υπερψηφίζουν.
Επειδή ακούω ότι διάφοροι που διεγράφησαν την περασµένη
Κυριακή, σκέφτονται να µετανοήσουν, οµολογώ ότι δεν καταλαβαίνω την αντίφαση να καταψηφίζει κανείς το οικονοµικό πρόγραµµα αλλά να είναι έτοιµος να υπερψηφίσει τα νοµοσχέδια
που υλοποιούν το οικονοµικό πρόγραµµα, µπας και τον ξαναβάλει ο Αρχηγός στις λίστες.
Έρχοµαι στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Είχα χθες την ευκαιρία
να πω ότι µε τη φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου που υλοποιεί
µια ψηφισµένη οδηγία, την υπ’ αριθµόν 6/2008 Οδηγία, ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς διαφωνεί, όπως διαφώνησε
και όλη η ευρωοµάδα της Αριστεράς, όταν ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι’ αυτό καταψηφίσαµε επί της αρχής.
Αλλά και για αυτούς που υπερψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο,
το θέµα είναι αν αξιοποιήθηκε η εµπειρία από την εφαρµογή. Κάποιες χώρες, έχουν εφαρµόσει αυτή την απελευθέρωση και την
παραχώρηση σε ιδιώτες, του φιλέτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών πριν από την Ελλάδα. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις;
Υπάρχει µελέτη που την παρήγγειλε και την πλήρωσε η Κοµισιόν, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η Αριστερά, την οποία εκπόνησε η εταιρεία «UNIT POST AND LOGISTICS». Το τονίζω, την πλήρωσε η
Κοµισιόν. Ξέρετε τι λέει αυτή η µελέτη; Λέει ότι µε την εφαρµογή
αυτής της απελευθέρωσης, έπεσε η ποιότητα των υπηρεσιών,
ακρίβυναν οι τιµές και υποβαθµίστηκαν πάρα πολύ οι εργασιακές
σχέσεις, δικαιώµατα, εισοδήµατα κ.λπ..
Βλέπω ότι δεν µε ακούει ο Υπουργός, συζητά µ’ ένα συνάδελφο Βουλευτή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σας ακούω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και ο Ναπολέων που το
έκανε, σε Βατερλώ κατέληξε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό είναι πάντα ένα ενδεχόµενο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι έχουµε
µία εµπειρία από την εφαρµογή. Δεν λέω να προσχωρήσετε στην
άποψη της Αριστεράς και να πείτε «όχι» στην oδηγία. Όµως, τουλάχιστον όταν έχεις αυτήν την εµπειρία, κοιτάζεις να βάλεις κάποιες δικλίδες που σου επιτρέπει η oδηγία. Γιατί η oδηγία, είναι
ένα πλαίσιο στον τρόπο µε τον οποίο κάνεις την απελευθέρωση.
Εντάξει, είσαστε των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης
αλλά ακόµα και στη δική σας φιλοσοφία, του πατριωτικού, λέει,
φιλελευθερισµού, υπάρχει η έννοια της ρύθµισης, των κανόνων.
Στα άρθρα 1 έως 21, υπάρχουν οι κανόνες και στα άρθρα 13
έως 17, υπάρχουν οι κανόνες και οι περιορισµοί για τους ιδιώτες
που θα δραστηριοποιηθούν πού; Στην Ελλάδα των αεριτζήδων,
της «ENERGA» και της «HELLAS POWER», που έφαγαν και το
χαράτσι στα ακίνητα και το πήγαν στην Ελβετία. Σας προτείνουµε
να βάλετε πιο αυστηρούς περιορισµούς, κανόνες, πλαίσια, για
να µην µπορεί ο κάθε αεριτζής, να το παίζει ιδιώτης επενδυτής
στην πλάτη του κοσµάκη, να τρώει τα λεφτά, να προσφέρει χειρότερες υπηρεσίες και αύριο να την κοπανάει χωρίς κόστος. Δεν
το κάνετε, όµως.
Για δε το φορέα της καθολικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται
στα άρθρα 6 έως 8, για τα ΕΛΤΑ έως το 2028 και όπως θα εξελιχθούν, σας είπαµε να µην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία
και ΛΑΟΣ το άρθρο 8 στο νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση. Τι
κάνατε όσοι ήσασταν στην Κυβέρνηση, για να προετοιµάσετε τα
πράγµατα, έτσι ώστε να µην καταρρεύσουν τα ΕΛΤΑ; Διότι, τώρα
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µε αυτό που ψηφίζετε, θα πάρουν τα φιλέτα οι ιδιώτες, θα µείνουν τα ΕΛΤΑ ένα κουφάρι.
Κύριε Υπουργέ, δεν προσδιορίζετε –γιατί παραπέµπετε τα
πάντα σε υπουργικές αποφάσεις- πώς θα χρηµατοδοτείται αυτή
η καθολική υπηρεσία. Το αποτέλεσµα, θα είναι η υποβάθµιση των
υπηρεσιών, της καθολικής υπηρεσίας, που σηµαίνει ότι αποµακρυσµένες περιοχές, νησιωτικές και ορεινά χωριά, µεγάλης ηλικίας άνθρωποι που στηρίζονται ακόµη στις ταχυδροµικές
υπηρεσίες, δεν θα έχουν υπηρεσίες. Δεν λέω για τα νεότερα παιδιά, διότι αυτά χρησιµοποιούν το e-mail, το facebook, το twitter,
δεν στέλνουν γράµµατα. Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό; Τι σχεδιασµός υπήρξε, ώστε αυτό το δίκτυο των ΕΛΤΑ, να προσφέρει
άλλες υπηρεσίες, να έχει από αλλού έσοδα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Επειδή µιλάτε συχνά στο όνοµα του ορθολογισµού και λέτε ότι
η Αριστερά µιλά µε ευκολία, δεν λογαριάζει τους αριθµούς, προτείνει πράγµατα που δεν µπορούν να γίνουν, σας ερωτώ: Ποιες
είναι οι εκτιµήσεις µε αυτό το νοµοσχέδιο για τις οικονοµικές επιπτώσεις; Ποιος είναι ο τζίρος των ταχυδροµικών υπηρεσιών και
πώς θα µοιραστεί, κατά την εκτίµησή σας, µετά από αυτήν την
εξέλιξη; Τώρα έχει ένα κοµµάτι η ιδιωτική αγορά, οι ιδιωτικές
υπηρεσίες. Αυτό θα µεγαλώσει. Τι θα µείνει στα ΕΛΤΑ; Πόσο θα
χρειαστεί να βάζει το κράτος, για να παρέχει ποιες υπηρεσίες,
τις οποίες θα εγγυάται ποιος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι τα άρθρα
από 1 έως 21 τα καταψηφίζουµε, γιατί υλοποιούν µία πολιτική και
µία φιλοσοφία µε την οποία δεν είµαστε σύµφωνοι.
Έρχοµαι στο άρθρο 22, στο παρατηρητήριο. Και δίνετε µεγάλο τράτο στον εαυτό σας µέχρις ότου να θεσπιστεί και δεν βάζετε κάποια δεσµευτικά πλαίσια για τα αποδεκτά όρια, πράγµατα
που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη και τα ζητά, πράγµατα
που ισχύουν σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, για ένα θέµα που
ξέρετε ότι απασχολεί και ανησυχεί. Εποµένως, µήπως αυτή η
ρύθµιση, είναι απλώς για τα µάτια του κόσµου; Φτιάχνουµε ένα
Παρατηρητήριο, αλλά χωρίς να βάζουµε κανόνες, που να µπορούν µέσω του Παρατηρητηρίου να οδηγήσουν σε ελέγχους, σε
ξήλωµα κάποιων εγκαταστάσεων που είναι επικίνδυνες για την
υγεία.
Δεκαοκτώ µήνες για να φτιαχτεί το Παρατηρητήριο, ο κανονισµός που θα το διέπει και τα λοιπά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το πήγαµε στους έξι µήνες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι που το ακούω,
κύριε Υπουργέ.
Άρθρο 31. Όταν υπάρχει αυτό το χάος µε τις κεραίες, µετά
από έξι χρόνια, έχουν αδειοδοτηθεί χίλιες από τις έξι χιλιάδες ή
επτάµισι χιλιάδες -και εσείς δεν ξέρετε πόσες είναι και εµείς προσπαθούµε να καταλάβουµε πόσες είναι- γιατί δίνετε µε το άρθρο
31, άλλα δύο χρόνια παράταση σε µία συνεχόµενη αλυσίδα παρατάσεων που ξεκινάει από το 2000 και σε µία κατάσταση παρανοµίας;
Να σηµειώσω αυτό που είπε και ο συνάδελφος, κ. Μαρκάκης,
γιατί και εγώ ως µηχανικός, τη βρίσκω ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Παλιά είχαµε την κρυµµένη κεραία και την έχουµε ακόµη,
η οποία ήταν στο τζάκι, εδώ, εκεί κ.λπ.. Ειδικά δίπλα στα σχολεία,
έχουν βρει πολύ περίεργες πατέντες για να κρύβουν κεραίες.
Τώρα λέτε είκοσι πέντε τετραγωνικά για κάθε κεραία. Ξέρετε τι
µου θυµίζει αυτό; Το γύρο της καταδολίευσης, που υπάρχει µε
την πατέντα της ναοδοµίας. Παίρνει ο άλλος άδεια για να φτιάξει
ένα ναΐσκο και φτιάχνει µία βιλάρα δίπλα, η οποία είναι –υποτίθεται- τα κελιά που θα φιλοξενούν τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν να προσκυνούν, να ανάβουν κερί στο ναΐσκο. Διάφοροι
µεγαλόσχηµοι, έχουν τις βιλάρες τους δίπλα στο ναΐσκο και παίρνουν άδεια όχι από την πολεοδοµία αλλά από τη ναοδοµία.
Μήπως θα γεµίσουµε γκαρσονιέρες σε ταράτσες µε αυτήν τη
ρύθµιση; Δεν πρέπει να το ξαναδείτε; Δηλαδή, χάος, έλλειψη κανόνων, άλλα δύο χρόνια νοµιµοποίηση της παρανοµίας και της
ασάφειας αλλά και τα είκοσι πέντε τετραγωνικά σε κάθε ταράτσα
εκτός συντελεστή δόµησης. Γιατί;
Καταλήγοντας, τα περισσότερα άρθρα τα καταψηφίζουµε,
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εκτός από ορισµένα άρθρα τεχνικού χαρακτήρα, στα οποία θα
υιοθετήσουµε τη στάση «παρών». Πιστεύουµε, κύριε Υπουργέ,
ότι όταν και επί των άρθρων εκφράστηκαν από τους εισηγητές
και των τριών κοµµάτων που ψήφισαν το νοµοσχέδιο, ΠΑΣΟΚ,
Νέα Δηµοκρατία, ΛΑΟΣ, περαιτέρω παρατηρήσεις και αιτήµατα
για αλλαγές και διορθώσεις, πρέπει να τις κάνετε, διότι στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί –και κλείνω µε αυτό- ότι αυτή η απελευθέρωση-ιδιωτικοποίηση χωρίς κανόνες, χωρίς όρια, η οποία
εµπιστεύεται το φιλότιµο και τον πατριωτισµό και την ευθύνη του
ιδιώτη-επενδυτή, οδηγεί σε σκανδαλώδεις καταστάσεις και σε
µεγάλη ζηµιά και του πολίτη που πληρώνει ακριβές υπηρεσίες
για χαµηλότερης ποιότητας προσφορά αλλά και του κράτους,
που έρχεται στο τέλος και πληρώνει τα φέσια που αφήνουν οι
ιδιώτες µε τη λειτουργία τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Βορίδης, έχει το λόγο για µία
παρέµβαση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα για τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ως προς το θέµα των είκοσι πέντε τετραγωνικών µέτρων το
οποίο έθεσαν ο κ. Μαρκάκης και ο κ. Παπαδηµούλης, απλώς σας
παραπέµπω στο ν.2801/2000, ο οποίος ρυθµίζει µία σειρά από
ζητήµατα, που αφορούν στο θέµα της κατασκευής κεραιών. Στην
πραγµατικότητα, επαναλαµβάνουµε τη διατύπωση η οποία υπάρχει στο άρθρο 1, στην παράγραφο στ’, «το εµβαδόν του οικίσκου
όταν αυτός τοποθετείται σε δώµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
είκοσι πέντε τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του τα 2,40». Κρατάµε, δηλαδή, τη διατύπωση του βασικού νόµου, ο οποίος είναι
για την κατασκευή των κεραιών, δεν εισάγουµε κάτι καινούργιο.
Μία παρατήρηση την οποία έκανε η κ. Νικολαΐδου και η οποία
αφορούσε στο ζήτηµα τού γιατί κρατάµε τα 164 watt και αν αυτό
είναι κάτι. Σας παραπέµπω επίσης…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ερώτηση έκανα, όχι παρατήρηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σύµφωνοι, ερώτηση. Διευκρινίζω, λοιπόν, ότι αυτή
είναι µια Υπουργική απόφαση η οποία πάλι έχει να κάνει µε τις
εκποµπές. Σε αυτήν την υπουργική απόφαση, µιλάει για 100 watt.
Είναι 164 watt ΕΙΡΠ, δηλαδή κατευθυντήριας ισχύος και διατηρούµε πάλι εδώ το µέτρο το οποίο έχει αυτή η υπουργική απόφαση, ακριβώς για να υπάρχει µια ενοποίηση στο ζήτηµα αυτό.
Ως προς τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει, έχει κάνει µια
παρατήρηση µε τη µορφή τροπολογίας ο κ. Μακρυπίδης -το ανέφερε και χθες στην οµιλία του- η οποία αναφέρεται στο να υπάρξει µια διευκρίνηση ότι, πράγµατι, µετά από τις ρυθµίσεις αυτές,
εξακολουθούν τα ΕΛΤΑ να υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005, δηλαδή στην πραγµατικότητα, εν
µέρει είναι ένα ειδικό καθεστώς, δεν είναι ακριβώς στο δηµόσιο
τοµέα αλλά υπάγεται σε αυτό το νόµο. Παρ’ ότι, κατά τη γνώµη
µου, η διατύπωση είναι σαφής, ζήταγε ο κ. Μακρυπίδης µία ερµηνευτική ουσιαστικά τροπολογία, για να πούµε ότι, πράγµατι,
υπάγεται στο ν. 3429.
Να πω το εξής, ότι η πρόθεση της Κυβερνήσεως είναι αυτή,
εποµένως θα έκανα αποδεκτή την τροπολογία σας, κύριε Μακρυπίδη, απλώς δεν µπορώ να την κάνω τεχνικά, γιατί ο ν.3429,
δεν είναι νόµος του Υπουργείου Υποδοµών. Χρειάζεται, λοιπόν,
εδώ να συµπράξει και το αρµόδιο Υπουργείο. Άρα, εγώ εκείνο
το οποίο σας δηλώνω, είναι ότι ως προς το πνεύµα και την ουσία,
αν θέλετε, της τροπολογίας σας, η Κυβέρνηση είναι σύµφωνη
και θα συνεννοηθώ µε το αρµόδιο Υπουργείο, ώστε αυτή η τροπολογία να έρθει στο πλαίσιο της συναρµοδιότητας.
Όσον αφορά τώρα για µια σειρά από άλλα πράγµατα:
Την τροπολογία 756 την κάνω αποδεκτή.
Την τροπολογία 755 -είναι αυτή για την οποία σας µίλησα- δεν
µπορώ να την κάνω αποδεκτή, για τους λόγους που σας είπα.
Την τροπολογία 758, δεν την κάνω αποδεκτή, διότι στην πραγµατικότητα µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες έχουµε ήδη
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υποβάλει, έχουµε ήδη ενσωµατώσει το µεγαλύτερο µέρος της
τροπολογίας αυτής και εποµένως, να το πω διαφορετικά, στην
ουσία είναι δεκτή. Τυπικά και νοµοτεχνικά δεν είναι δεκτή, γιατί
έχει καλυφθεί από προηγούµενες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Την τροπολογία 759, δεν µπορώ να την κάνω δεκτή και αντιστοίχως την τροπολογία 760 οµοίως δεν µπορώ να την κάνω
δεκτή, γιατί αυτή αντίκειται ευθέως, έτσι όπως διατυπώνεται, στο
Κοινοτικό Δίκαιο.
Για το θέµα το οποίο ετέθη -και θέλω να το διευκρινίσω αυτόγια το ζήτηµα του άρθρου 8, εντός ή πέραν της καθολικής υπηρεσίας, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι µια συζήτηση –το
επισηµάναµε στην επιτροπή- η οποία έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει εκεί συγκεκριµένη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποτυπώνεται στη συγκεκριµένη ρύθµιση την οποία κάνουµε.
Οποιαδήποτε άλλη αντίθετη ρύθµιση στην πραγµατικότητα
εκείνο που θα µας έκανε, θα ήταν να µπούµε σε µια διαδικασία
αντεγκλήσεως µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχου, αιτιολογηµένων γνωµών και όλο αυτό. Δηλαδή, απλώς εκείνο το οποίο θα
κάναµε, θα ήταν να έρθουµε µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα και να προσαρµοστούµε σε αυτό το οποίο έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, εδώ δεν έχουµε περιθώρια.
Έχουµε, όµως, περιθώρια και εδώ τώρα διαµορφώνουµε σε
άλλα σηµεία του άρθρου 8 και αυτά είναι τα εξής: Πάλι ουσιαστικά κάνοντας αποδεκτή µια σειρά από κριτικές παρατηρήσεις
που είπε και η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μακρυπίδης, αλλά
και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κάνουµε δεκτό στο
άρθρο 8 και προσθέτουµε στην παράγραφο 2, στο τέλος, τα
εξής, όπως είναι το άρθρο 8: «λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων
τη γεωγραφική κατανοµή του εκτελούµενου από κάθε φορέα ταχυδροµικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτόν έσοδα», προκειµένου να καλύψουµε την παρατήρηση, η οποία ειπώθηκε για
το τι θα κάνουµε σε τελευταία ανάλυση µε αυτές τις περιοχές
και κατά πόσο λαµβάνουµε υπόψη το ανάγλυφό τους, τις γεω-
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γραφικές δυσκολίες και όλα αυτά.
Οµοίως, µετά την παράγραφο 4 του άρθρου 8, κάνοντας πάλι
αποδεκτή µια παρατήρηση την οποία ακούσαµε, µόνο που τη
διατυπώνουµε µε έναν τρόπο που κατά τη γνώµη µας εναρµονίζεται καλύτερα µε το πνεύµα της οδηγίας, προσθέτουµε µια παράγραφο µετά την παράγραφο 4, την παράγραφο 5.
Η παράγραφος διατυπώνεται ως εξής: «Η παροχή πρόσθετων
υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας,
όπως η διανοµή συντάξεων και χρηµατικών ενταλµάτων, δεν
υπόκειται σε µηχανισµούς αποζηµίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε τους κανόνες του
Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.».
Όπως αντιλαµβάνεστε, το θέµα εδώ είναι να καλύψουµε το ζήτηµα των κρατικών ενισχύσεων, που είναι ένα σηµαντικό θέµα
που έχουµε να τακτοποιήσουµε.
Επίσης, κάνουµε δεκτή µια παρατήρηση που έχει γίνει από τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και περιλαµβάνουµε στο άρθρο
5 τους ΠΕ Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων. Διατυπώνουµε λοιπόν
έτσι τη διάταξη ώστε να περιλαµβάνονται και οι συγκεκριµένοι.
Νοµίζω ότι κατ’ αρχάς αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και η αποδοχή των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να κατατεθούν στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα τις καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κάνετε δεκτή την
756/16.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χρόνια υπάρχει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτηση για την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής Υπηρεσίας. Στα
πλαίσια της γνωστής άκρατης νεοφιλελεύθερης αντίληψης που
υπάρχει σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έντονη η
πίεση για πλήρη απορρύθµιση και σε αυτόν τον τοµέα, κάτι που
πολύ απλά σηµαίνει ξεσάλωµα των ιδιωτικών εταιρειών, αλλά και
προφανείς κινδύνους για όσους µένουν σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Εµείς, η Ελλάδα, µε πάνω από τριακόσια κατοικηµένα νησιά και µια πολύ δύσκολη µορφολογία του εδάφους
ανήκουµε στις χώρες που κατεξοχήν ανησυχούν απ’ αυτήν τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και δικαίως φοβούνται για τις συνέπειες.
Όλοι νοµίζω ότι κατανοούν τους λόγους της ανησυχίας, εκτός
από τους νεοφιλελεύθερους που αντιπροσωπεύουν µια χρεοκοπηµένη και αποτυχηµένη ιδεολογία που νόµιζε ότι θα κυριαρχήσει µετά την κατάρρευση του απάνθρωπου κοµµουνισµού.
Πήγαν δηλαδή κάποιοι να αντικαταστήσουν ένα απάνθρωπο κοινωνικό σύστηµα, όπως είναι ο κοµµουνισµός µε το άλλο άκρο
που ήταν και κοινωνικά ανάλγητο και άσχετο µε τις πραγµατικότητες της οικονοµίας.
Η Ελλάδα ως χώρα εκτείνεται σε τρεις θάλασσες. Έχει το γεωστρατηγικό εύρος της Γερµανίας και της Αυστρίας µαζί. Συχνά
µας ξεφεύγει. Νοµίζουµε ότι είµαστε µια κουκίδα το χάρτη. Έτσι
µας µαθαίνουν από µικρούς στα σχολεία. Στην πραγµατικότητα,
όµως, είµαστε µια χώρα η οποία ενέχει το ανατολικό άκρο της
Μεσογείου, από την Κέρκυρα µέχρι την Κύπρο όπου έχουµε φυσικά εθνικά συµφέροντα. Έτσι, λοιπόν, σε χώρες όπως η Ελλάδα, που δεν είναι ευνοηµένες ούτε από πλευράς µορφολογίας,
αλλά ούτε και από πλευράς ευκολιών στη διασύνδεση των διαµερισµάτων τους, οι νεοφιλελεύθερες αυτές επιλογές είναι αποκοµµένες από την πραγµατικότητα και τις ανάγκες που ζουν.
Είναι γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρείες κούριερ δραστηριοποιούνται για αρκετά χρόνια στην αγορά, προσφέροντας θέσεις εργασίας και καλύπτοντας κενά του κράτους. Νοµίζω ότι κάθε
λογικός άνθρωπος δέχεται ότι δεν µπορεί να υπάρχουν τοµείς
που δραστηριοποιείται το κράτος και που δηµιουργούνται καθυστερήσεις και ελλιπής εξυπηρέτηση και παρ’ όλα αυτά να επιµένουµε ότι τίποτα δεν µπορεί να αλλάξει για να βολεύονται
κάποιες συντεχνίες. Ούτε όµως είναι και δίκαιο να πάρουν οι
ιδιώτες τα φιλέτα της ταχυδροµικής αγοράς και να µείνει το κράτος µε τον κατιµά, µε ό,τι περισσεύει.
Είναι γεγονός ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στη χώρα µας
έχουν αναβαθµιστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ και τα υποκαταστήµατα των ΕΛΤΑ εκσυγχρονίστηκαν. Και βεβαίως, η κατ’ εξοχήν συµπαθής εικόνα της ελληνικής περιφέρειας –όποιος ζούσε
σε επαρχία το ξέρει- παραµένει πάντα ο ταχυδρόµος.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των ΕΛΤΑ ζήτησαν την αναστολή
εφαρµογής της τρίτης ταχυδροµικής οδηγίας για δύο τουλάχιστον χρόνια λόγω της κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα, εκφράζοντας το φόβο ότι θα υπάρξει πτώση της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών και στα νησιά και στην ύπαιθρο. Είναι
όντως ένας κίνδυνος που όλοι, εκτός των νεοφιλελεύθερων που
είναι ανεξήγητα χαρούµενοι, συναισθάνονται.
Μεγάλο πρόβληµα, λοιπόν, δηµιουργεί στη γρήγορη παράδοση επιστολών και δεµάτων η παράξενη τακτική –και πρέπει να
το πω εδώ, µια που µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υποδοµών- κάποιων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
οποίοι δίνουν σε δέκα και δεκαπέντε δρόµους στον ίδιο δήµο µε
τον ίδιο ταχυδροµικό κώδικα –µιλάµε για µικρούς δήµους- το ίδιο
όνοµα. Δέκα και δεκαπέντε δρόµοι µε το ίδιο όνοµα!
Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ που έκανε ο πολιτευτής του
ΛΑΟΣ στο υπόλοιπο Αττικής ο κ. Κώστας Γρηγορόπουλος στην
εκποµπή του κ. Κοντονή στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, όπου µόνο στο Δήµο
Σαρωνικού υπάρχουν πάνω από τριάντα ονόµατα οδών που
απαντώνται το καθένα από δύο έως δέκα φορές, «Ελευθερίου
Βενιζέλου», για παράδειγµα ή «Αρκαδίας» -το ίδιο όνοµα στον
ίδιο ταχυδροµικό κώδικα- µε αποτέλεσµα µια επιστολή που πρέπει να φτάσει στην οδό Βενιζέλου να αργεί απελπιστικά, γιατί
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πρέπει να πάει σε όλες τις οδούς Βενιζέλου, αφού είναι ίδιος ο
ταχυδροµικός κώδικας, και να ψάχνει τον παραλήπτη. Αυτό το
τρελό συµβαίνει σε πολλούς δήµους της Ελλάδας και δεν γυρίζει. Μάλιστα, το Υπουργείο Υποδοµών απάντησε στην επιστολή
του κ. Γρηγορόπουλου ότι φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρεµπιπτόντως, ανάλογο πρόβληµα αντιµετωπίζει και η Αστυνοµία.
Όταν ακούει ότι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Δήµο Σαρωνικού υπάρχει ένα περιστατικό, σε ποια απ’ όλες τις οδούς
Ελευθερίου Βενιζέλου να πάει; Αφού είναι ατελείωτες. Και έτσι,
λοιπόν, δηµιουργείται πρόβληµα και στην ασφάλεια των πολιτών.
Σχετικά µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα είπε όλα ο ειδικός αγορητής µας. Είναι έντονη και εύλογη η ανησυχία του κόσµου για την ακτινοβολία και είναι θετική η πρόβλεψη για τη
δηµιουργία του Παρατηρητηρίου για την Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία, το οποίο όµως δεν κατάλαβα γιατί κοστίζει έξι εκατοµµύρια ευρώ. Για ποιο λόγο να δοθεί αυτό το µεγάλο ποσό εν
µέσω κρίσεως; Έξι εκατοµµύρια ευρώ για το Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας; Τι θα αποδώσει αυτό το νέο
πανάκριβο Παρατηρητήριο; Ποιος θα µας πει ότι αυτό το Παρατηρητήριο θα έχει έργο; Έξι εκατοµµύρια ευρώ; Μήπως είναι
κάτι σαν το Παρατηρητήριο Τιµών που υπάρχει, απλώς για να
υπάρχει;
Ενδιαφέρον θα ήταν να δει κανείς και τι θα γίνει µε τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, αφού µιλάµε για έξι χιλιάδες αδειούχους.
Ως γνωστόν, και επιστηµονική έρευνα υπάρχει και πειραµατισµός
υπάρχει µέσα στη φύση του ραδιοερασιτεχνισµού. Πρόκειται για
µη κερδοσκοπική δραστηριότητα, ενώ, όπως ξέρουµε, προσφέρει σε έκτακτες περιπτώσεις και κοινωνικό έργο. Υπάρχει, λοιπόν, ανησυχία ανάµεσα στους ραδιοερασιτέχνες και πρέπει να
το σηµειώσουµε.
Κλείνω µε ένα θέµα που και µε τις τηλεπικοινωνίες έχει να
κάνει και την εθνική άµυνα επηρεάζει. Προ δύο εβδοµάδων ο
Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Σπηλιόπουλος απάντησε σε επίκαιρη ερώτησή µου εδώ στη Βουλή για την πώληση εκ µέρους
του ΟΤΕ -που, ως γνωστόν, ανήκει στους Γερµανούς- του δορυφόρου Hellas Sat. Είναι έντονη η ανησυχία που υπάρχει για την
πώληση του δορυφόρου Hellas Sat, γιατί σχετίζεται µε την άµυνα
της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο κ. Σπηλιόπουλος, ο Υφυπουργός
Εθνικής Άµυνας, στην ερώτησή µου για το πώς µπορεί να ακυρωθεί η πώληση αυτού του δορυφόρου, γιατί υπάρχει τεράστια
ανησυχία για την άµυνα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είπε ότι
το θέµα βρίσκεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και
Δικτύων και µε παρότρυνε κατ’ επανάληψη να απευθυνθώ σε
αυτό το Υπουργείο και να ρωτήσω εάν παρενέβη για να αποτραπεί η πώληση.
Σηµειώνεται ότι έχει συµβόλαιο η Κυπριακή Δηµοκρατία µε το
δορυφόρο Hellas Sat έως το 2040, εάν δεν κάνω λάθος. Σηµειώνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις Ελλάδας και Κύπρου έχουν
αυτήν τη στιγµή που µιλάµε σε πραγµατικό χρόνο εικόνα από
συγκεκριµένα µέρη. Θέλει να έχει εικόνα για κάποιο λόγο το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής
Φρουράς στην Κύπρο σε πραγµατικό χρόνο και έχει σε πραγµατικό χρόνο από τον ελληνικό δορυφόρο εικόνες για τα σηµεία
που τους ενδιαφέρουν. Όταν θα πωληθεί όµως ο δορυφόρος,
πώς θα έχουµε αυτές τις εικόνες; Ρώτησε να µάθει το Υπουργείο
σας γιατί ο κ. Μιχάλης Τσαµάζ, που είναι ο Γενικός Διευθυντής
του ΟΤΕ, ανακοίνωσε σε σκοπιανό, παρακαλώ, πρακτορείο ειδήσεων την πρόθεση πώλησης του ελληνικού δορυφόρου; Δηλαδή
τόσο µυθώδες είναι αυτό το ποσό που θα εισπράξει ο ΟΤΕ, ώστε
να έχει τέτοια µεγάλη «πρεµούρα» να τον πουλήσει τον δορυφόρο; Ερεύνησε το Υπουργείο Υποδοµών σχετικά µε τις συνέπειες για τις τηλεπικοινωνίες Ελλάδας και Κύπρου και για την
άµυνά µας; Αφού παρίστασθε σήµερα στη Βουλή, καλό θα ήταν
να µαθαίναµε πού βρίσκεται το θέµα αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδων Βούγιας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θέλησα να µιλήσω για το
νοµοσχέδιο αυτό, γιατί στην ολιγόµηνη παρουσία µου στο
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Υπουργείο ως Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Επικοινωνιών συµµετείχα στη διαµόρφωση αυτού του νοµοσχεδίου, το
οποίο πρέπει να πω κατ’ αρχάς, πως ήδη από πέρυσι το Μάρτιο
του 2011 είχε κατατεθεί στην νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της
Βουλής.
Είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και ενώ ήταν έτοιµο
εδώ και ένα περίπου χρόνο, άργησε να κατατεθεί. Κατατίθεται
τώρα. Σε κάθε περίπτωση, συγχαίρω τον σηµερινό Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Βορίδη για την πρωτοβουλία
του να το φέρει έστω και τώρα στη Βουλή και µάλιστα µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις από την αρχική του µορφή.
Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλους τους συνεργάτες µου της εποχής εκείνης, αλλά και το σηµερινό Γραµµατέα
Επικοινωνιών του Υπουργείου, τον κ. Σωκράτη Κάτσικα για τη
δουλειά που κάναµε και γιατί ετοιµάστηκε για τον Υπουργό ένα
νοµοσχέδιο που είναι πολύ χρήσιµο και ελπίζω και αποτελεσµατικό.
Πρέπει να σας πω –σαν µια µικρή παρένθεση- πως παρ’ ότι
συγκοινωνιολόγος, στο Υπουργείο Μεταφορών ως Υφυπουργός
και τις δύο φορές ασχολήθηκα -για λόγους που δεν είναι του παρόντος- πιο πολύ µε τα ταχυδροµεία.
Την πρώτη φορά, το 2001, είχα την τιµή να εκτιµήσω αυτό το
επάγγελµα που φέρνει σε επαφή τον ταχυδρόµο µε τον πολίτη
σε κάθε γωνιά και κάθε άκρη της Ελλάδας, µεταφέροντας την
επικοινωνία, τα γράµµατα, τις συντάξεις, αλλά και την καληµέρα
του ταχυδρόµου. Είναι το κράτος στη φιλική του µορφή και την
προσέγγισή του στον απλό πολίτη, ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο της Ελλάδας.
Στην πρώτη µου ολιγόµηνη θητεία είχα την τιµή να συµβάλλω,
µε τον εκσυγχρονισµό κυρίως της µηχανοργάνωσης, την αλλαγή
της εταιρικής ταυτότητας. Θυµάστε ότι τα παλιά ταχυδροµεία
άλλαξαν εικόνα. Έγιναν δυναµικά, µπήκαν στην αγορά, ανέλαβαν
πρωτοβουλίες και συναλλαγές χρηµατοοικονοµικές. Συνεργάζονται στενά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Επίσης το πιο θετικό ίσως, όπως λένε οι ταχυδρόµοι και η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι ότι προσλήφθηκαν οι τελευταίοι οκτακόσιοι υπάλληλοι σε οργανικές θέσεις, σε µια εποχή που
µπορούσαµε ακόµα να προσλαµβάνουµε στο δηµόσιο ένα τόσο
µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, για να ενισχύσουµε αυτό το εργαλείο επικοινωνίας.
Τα πράγµατα άλλαξαν από τότε. Οι καινούργιες τεχνολογίες
άλλαξαν τη ζωή µας. Ποτέ, βέβαια, οι Έλληνες δεν είχαµε τη συνήθεια σε πολύ µεγάλο βαθµό να επικοινωνούµε µε το γραπτό
λόγο. Προτιµούσαµε ίσως τα τηλέφωνα και µε το φαξ και το διαδίκτυο µειώθηκε πάρα πολύ η επιστολική αλληλογραφία. Σήµερα
στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Η αγορά είναι
διαρκώς φθίνουσα. Μειώνεται συνεχώς ο όγκος της διακίνησης
των ταχυδροµικών αντικειµένων και των αντίστοιχων εσόδων
εποµένως των ΕΛΤΑ.
Μειώνονται ταυτόχρονα –παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη
αυξάνονται- τα διακινούµενα δέµατα. Ούτε πολλά δέµατα αποστέλλουµε, ακόµα και πριν από την κρίση. Η αγορά του επιστολικού ταχυδροµείου στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι κάτω από το
50% της αµέσως επόµενης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
δεκαπέντε και από τις τελευταίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
είκοσι επτά. Έχουµε πολύ χαµηλά έσοδα ανά ταχυδροµικό κατάστηµα και σχετικά χαµηλά έσοδα ανά εργαζόµενο.
Παρ’ όλα αυτά τα ΕΛΤΑ και πέρυσι, το 2010 -που υπηρέτησα
µέχρι το Σεπτέµβριο εκεί- και µέχρι πρόσφατα, δηλαδή και φέτος
είχαν έναν ισολογισµό που βγήκε θετικός. Γίνεται µια µεγάλη
προσπάθεια και από τη διοίκηση, µε µεγάλη συµβολή των εργαζοµένων. Υπάρχει εργασιακή ειρήνη και ένα κλίµα συνεργασίας,
θα έλεγα υποδειγµατικό, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει τα
προβλήµατα.
Παρ’ όλα αυτά η υποχρέωσή µας να προσαρµοστούµε στις ευρωπαϊκές οδηγίες ανοίγει την επιστολική αγορά των ταχυδροµικών αντικειµένων από τον Ιανουάριο του 2013 και εποµένως
πρέπει να προετοιµαστούµε γι’ αυτό και ως Ελληνικά Ταχυδροµεία και ως πολιτεία συνολικά, για να µπορέσουµε να αυξήσουµε
θέσεις εργασίας, να αυξήσουµε τις ταχύτητες µε τις οποίες φτάνει ένα γράµµα στο σπίτι, δηλαδή στον τελικό του προορισµό, να
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χαµηλώσουµε το κόστος και να προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες και στους δύο τοµείς, και στην ταχυδροµική αγορά και
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, στο πρώτο του µέρος συνδέεται µε την
ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας µας για πλήρη απελευθέρωση
από την 1η Ιανουαρίου ενσωµατώνοντας στο Εθνικό Δίκαιο όλες
τις βασικές κατευθύνσεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας
6/2008. Προβλέπεται το σταδιακό και βαθµιαίο άνοιγµα των ταχυδροµικών αγορών, η προσαρµογή κανονιστικών καθεστώτων
των κρατών-µελών σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον -ειπώθηκαν
χθες και δεν θα επαναλάβω- η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων
εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης για την εξασφάλισης της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των φορέων που παρέχουν ταχυδροµικό έργο και βέβαια –πράγµα πολύ σηµαντικό για τον
τόπο µας µε τα αποµονωµένα ορεινά χωριά, τα νησιά και τις
άλλες ακριτικές περιοχές- η διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις υιοθετούνται και καθορίζεται ο
ακριβής τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθεί αυτή η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στη χώρα µας.
Δεν θα επαναλάβω, λοιπόν, εδώ τα στοιχεία αυτά.
Ενδεικτικά όµως, θα αναφέρω ότι το νοµοσχέδιο πετυχαίνει
τον εξορθολογισµό του κόστους της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας, αφού και η εξυπηρέτηση των αποµακρυσµένων περιοχών θα µπορεί να γίνεται και µέσω ταχυδροµικών θυρίδων
που θα τοποθετούνται µε ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων, σε συνεννόηση µε τον πάροχο της
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Στο άρθρο 6, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος
του παρόχου της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µέσω συνεισφορών των άλλων ταχυδροµικών επιχειρήσεων και του κρατικού προϋπολογισµού, έγινε µία µεγάλη συζήτηση. Νοµίζω ότι
πρέπει να συµβάλει και η πολιτεία και ο ίδιος ο πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, αλλά και οι άλλες ταχυδροµικές επιχειρήσεις
που θα ανταγωνίζονται τον καθολικό πάροχο, ώστε να µην συµβεί αυτό που ειπώθηκε πριν, δηλαδή να παίρνουν οι άλλες επιχειρήσεις µόνο τις πόλεις και τις πληθυσµιακά πυκνές περιοχές
και να αφήνουν στον καθολικό πάροχο τις αποµακρυσµένες περιοχές.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον καθολικό πάροχο να δίνει
σε υπεργολάβους ένα µέρος του έργου της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον θεωρεί πως τον συµφέρει και είναι πιο αποτελεσµατικοί σ’ αυτό.
Εποµένως, το νοµοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, οι µεταβατικές διατάξεις το ίδιο, ώστε να µπορέσει να γίνει η προσαρµογή
και η βιωσιµότητα σε µια ανοιχτή πλέον αγορά.
Στο σηµείο αυτό, πριν κλείσω, επιτρέψτε µου να κάνω µερικές
αναφορές και για το δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου που
αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, µιλώντας πάλι κάπως πιο
προσωπικά, γιατί κι αυτό το κοµµάτι το είχαµε επεξεργαστεί στο
αρµόδιο Υπουργείο. Οι διατάξεις που εισάγονται και οι στόχοι
που τέθηκαν ήταν τρεις: το νοικοκύρεµα της άναρχης κατάστασης στον τοµέα των κεραιών -γιατί είναι γνωστό σε όλους µας
ότι ακόµη και σήµερα οι περισσότερες κεραίες βρίσκονται σε καθεστώς ηµιπαρανοµίας ή και πλήρους παρανοµίας- η προστασία
της υγείας και του περιβάλλοντος και η στήριξη της επιχειρηµατικότητας µε προσέλκυση νέων επενδύσεων στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως µέσω της πάταξης της
γραφειοκρατίας.
Εδώ ρυθµίζεται κυρίως η προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας στην εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων µετατρέποντας
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σ’ ένα
µοναδικό σηµείο επαφής, one stop shop, συγκεντρώνοντας
µέσω ενός συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων όλα
τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας για την
εγκατάσταση, τη λειτουργία και κατασκευή κεραίας ή και την
τροποποίηση της υφιστάµενης κατασκευής κεραίας.
Παράλληλα, µειώνεται σηµαντικά και ο χρόνος έκδοσης της
άδειας, αφού καθίσταται δυνατή η έκδοσή της ακόµη και σε τέσσερις µήνες µετά από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρω-
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µένου φακέλου, εφόσον βεβαίως έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις.
Τέλος, το νοµοσχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και τις έντονες διαµαρτυρίες και ανησυχίες των
πολιτών για το ζήτηµα της ακτινοβολίας των κεραιών, προβλέπει
στο άρθρο 22 τη σύσταση ενός νέου ελεγκτικού µηχανισµού, του
Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, µε αρµοδιότητα τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή της ακτινοβολίας
που οφείλεται στο σύνολο των σταθµών κεραιών κάθε είδους.
Να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα προβλέπονται µόνο δειγµατοληπτικοί έλεγχοι από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
σε ποσοστό 20% των αδειοδοτηµένων κεραιών από την ΕΕΤΤ.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το παρόν νοµοσχέδιο, µαζί µε την προώθηση
κάποιων άλλων κοινών υπουργικών αποφάσεων, που υπογράφηκαν το τελευταίο διάστηµα, διαµορφώνουν ένα νέο τοπίο στον
τοµέα των κεραιών, αλλά για να ολοκληρωθεί σωστά αυτή η εικόνα και για να έχουµε µια πραγµατικά ουσιαστική µεταρρύθµιση
χρειάζεται κάποια στιγµή µία παρέµβαση στην τραγική κατάσταση που επικρατεί µε τα πάρκα κεραιών. Μία βόλτα στον
Υµηττό ή στο Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης φτάνει για να διαπιστώσει κανείς αµέσως την αισθητική υποβάθµιση, την οπτική
ενόχληση, την αναρχία και την παρανοµία που επικρατεί και φυσικά να κατανοήσει τη δικαιολογηµένη ανησυχία των πολιτών
που κατοικούν στις όµορες περιοχές.
Στο Υπουργείο µας είχαµε προχωρήσει στη συγκρότηση µιας
ειδικής οµάδας εργασίας έναν χρόνο πριν, µε στόχο την επεξεργασία ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου που θα όριζε µε
σαφή τρόπο, τόσο τη χωροθέτηση, όσο και την οργάνωση και τη
διαχείριση της λειτουργίας των πάρκων κεραιών. Δυστυχώς, η
πρωτοβουλία αυτή διακόπηκε απότοµα. Ελπίζω, αν έχετε τον πολιτικό χρόνο, να ανακινήσετε το θέµα, ενεργοποιώντας ξανά
αυτή την οµάδα εργασίας, η οποία είχε προχωρήσει αρκετά τη
δουλειά της κι είχε φθάσει σ’ ένα αρκετά προχωρηµένο σηµείο,
δίνοντας ίσως λύσεις και βάζοντας επιτέλους ένα τέλος στο τεράστιο αυτό πρόβληµα που απασχολεί τους πολίτες πολλών περιοχών της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε, κύριε Υπουργέ, το 2005 όταν σας είχαµε υποδεχθεί
στην κεντρική επιτροπή του ΛΑΟΣ µε την προσχώρησή σας,
πραγµατικά δεν πιστεύαµε ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη να εκλεγούµε και οι δύο Βουλευτές, εσείς να είστε σήµερα εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός µιας Κυβερνήσεως «ΠΑΣΟΚ-ΝΔ Α.Ε.»,
αλλά η πολιτική από ότι φαίνεται µας εκπλήσσει συνεχώς.
Και όπως λέει κάποιος που και οι δύο γνωρίζουµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς µετοχές πουλήσατε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς γιατί παρεµβαίνετε τώρα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σε εµένα χτυπάτε µόνο το κουδούνι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εγώ το χτυπάω σε
όποιον φωνάζει. Το κουδούνι δεν έχει ονοµατεπώνυµο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μην κάνετε µόνο σε εµένα παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, δεν το λέω εγώ µόνο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να µην γίνεται φασαρία από πουθενά. Να αφήσετε τον οµιλητή να µιλάει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο Υπουργός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Αγαπητέ, κύριε Μουσουρούλη, για να
απαντήσω και σε εσάς, την πολιτική ορισµένη δεν την αντιµετωπίζουν µε όρους χρηµατιστηρίου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στην πολιτική …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το µόνο που κάνετε
είναι να µην αφήνετε ….
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εγώ είπα..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Πολατίδη, µισό
λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: (δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μουσουρούλη,
παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Η έκφραση «ΠΑΣΟΚ-ΝΔ Α.Ε.», δεν είναι
δική µου, ανήκει σε κάποιον που είναι στο κόµµα σας. Το
«ΠΑΣΟΚ-ΝΔ Α.Ε.» το έχει καθιερώσει στην Ελλάδα κάποιος που
ανήκει στο κόµµα σας. Άρα, να αναζητήσετε τις ευθύνες µέσα
από το κόµµα σας.
Για να συνεχίσω, «στην πολιτική ο κανόνας είναι το απρόβλεπτον». Το λέει κάποιος που γνωρίζουµε πολύ καλά εσείς και εγώ,
κύριε Υπουργέ. Δεν πίστευα, βέβαια, ότι θα επαληθευόταν σε
τέτοιο βαθµό. Πραγµατικά µε εξέπληξε. Και πραγµατικά, η εκτίµησή µου προς το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει αυξηθεί πάρα
πολύ µετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Επί του νοµοσχεδίου, είναι κανόνας ότι οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν –και ο νεοφιλελευθερισµός είναι για τη Σοβιετική Ένωση
της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή- αυτό που ήταν και
για τη Σοβιετική Ένωση ο Κοµµουνισµός. Είναι ένα δόγµα, το
οποίο πρέπει να υπηρετείται, ανεξαρτήτως του αν έχει σχέση µε
τη λογική ή γενικά µε τον ορθολογισµό.
Λέει, λοιπόν, το νεοφιλελεύθερο δόγµα ότι αν αυξήσουµε τους
παρόχους υπηρεσιών θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες. Ισχύει κάτι
τέτοιο; Έχουµε δει πουθενά, πραγµατικά, αυτή η µείωση να συµβαίνει;
Στη Γερµανία, παραδείγµατος χάριν, θα αναφέρω ένα παράδειγµα, το οποίο γνωρίζω λόγω επαγγέλµατος, από τότε που
απελευθερώθηκαν οι υπηρεσίες παροχής ενέργειας οι τιµές
έχουν τριπλασιαστεί. Δεν ίσχυσε, λοιπόν, ο κανόνας και αυτό που
έλεγε η απλή νεοφιλελεύθερη λογική. Σε άλλους τοµείς, ενδεχοµένως ίσχυσε, παραδείγµατος χάριν, στις τηλεπικοινωνίες. Πράγµατι, η απελευθέρωση στις τηλεπικοινωνίες και στην Ελλάδα
µείωσε το κόστος. Δεν ισχύει όµως, σε όλους τους τοµείς. Και
δεν θα ισχύσει στο συγκεκριµένο των ταχυδροµείων.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να µιλήσουµε για το άρθρο 6, το οποίο τι
προβλέπει να κάνει ο πάροχος; Προβλέπει να έχει πυκνά σηµεία
εξυπηρετήσεως, προβλέπει να έχει παροχή σε ταχυδροµικές
υπηρεσίες πέντε εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα, πραγµατοποίηση µιας περισυλλογής και µιας διανοµής την ηµέρα στην
οικία ή στην έδρα κάθε φυσικού και νοµικού προσώπου.
Επειδή είµαι Βουλευτής επαρχίας και θα αναφερθώ και στους
Βουλευτές επαρχίας τον κ. Ροντούλη και τον κ. Μαρκάκη, στα
χωριά της περιοχής σας, σήµερα τα ΕΛΤΑ…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς τι είµαστε;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Και εσείς, κύριε Βελόπουλε, συγγνώµη.
Σήµερα τα ΕΛΤΑ αυτές εδώ τις υπηρεσίες τις προσφέρουν;
Αυτά που προσέφεραν πριν από σαράντα ή πενήντα χρόνια τα
ΕΛΤΑ που είχαν διασπορά σηµείων σε όλη την επικράτεια, σήµερα το κάνουν ή το έχουν αντιµετωπίσει από πρακτορεία; Που,
τι σηµαίνει πρακτορείο; Βρήκαµε κάποιον, του δίνουµε τριακόσια
ευρώ, αφήνουµε όλα τα γράµµατα εκεί και όποιος θέλει να πάει
να τα πάρει από εκεί. Αυτή είναι η παροχή υπηρεσίας που γίνεται
σήµερα. Δεν την κάνουν. Και θα έρθει να την κάνει κάποιος ιδιώτης; Πώς ακριβώς θα την κάνει ο ιδιώτης;
Άρα, η συζήτηση αυτή πραγµατικά και το νοµοσχέδιο, είναι
«περί όνου σκιάς». Μάλλον «περί φιλελευθέρου όνου» πρόκειται!
Άρα, να δούµε τι µπορεί να γίνει και πως µπορεί αυτό το πράγµα
να δουλέψει, θα το βρούµε στην πράξη.
Και έρχοµαι σ’ ένα θέµα, στο οποίο είχα υποβάλει ερώτηση σε
προγενέστερο Υπουργό του ΠΑΣΟΚ σκέτο, όχι της «ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
Α.Ε.».
Εκεί, λοιπόν, εντός των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, τα Σκόπια ονοµάζονται Μακεδονία. Θα το ανεχθείτε αυτό να συµβαίνει και επί
της δικής σας θητείας; Θα το ανεχθείτε να συµβαίνει;
Βέβαια, ο Αρχηγός σας, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993 γιατί δεν µπορούσε να αποδεχθεί τα Σκόπια να ονοµαστούν Μακεδονία, τώρα έχει αλλάξει γραµµή και λέει: τα
δεχόµαστε όλα. Ισχύει, λοιπόν; Συντάσσεστε µε την άποψη του
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Αρχηγού σας ότι πρέπει να παραδώσουµε το όνοµα Μακεδονία
στα Σκόπια; Ή συντάσσεστε µε την άποψη του 85% του ελληνικού λαού που λέει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ισχύσει;
Γι’ αυτό που σας ανέφερα στα ΕΛΤΑ –και µάλιστα υπάρχουν
συγκεκριµένα παραδείγµατα, µπορείτε να ανατρέξετε και να
δείτε από το Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου την ερώτησή
µου- µπορείτε να δείτε ότι αυτό το πράγµα ισχύει και να ελέγξετε
αυτούς που το κάνουν, εάν το θέλετε. Αυτό είναι δικό σας θέµα.
Στο θέµα των αστικών συγκοινωνιών έρχεστε µε τροπολογία
και λέτε ότι ρυθµίζετε να δίνονται επιπλέον επιχορηγήσεις στις
αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών. Επειδή το νεοφιλελεύθερο
δόγµα θέλει σώνει και καλά απολύσεις, εγώ σας προτείνω µια
εναλλακτική λύση –και την έχουµε συζητήσει κατ’ ιδίαν, όταν
ήµασταν στο ίδιο κόµµα- οι απολυόµενοι υπάλληλοι να πάνε στον
έλεγχο, γιατί υπάρχει τεράστια διαφυγή εισιτηρίων. Τεράστια!
Το γνωρίζετε. Ενδεχοµένως εσείς δεν χρησιµοποιείτε τις αστικές
συγκοινωνίες των Αθηνών. Εγώ που τις χρησιµοποιώ αναγκαστικά εδώ πέρα, δεν γίνεται ποτέ έλεγχος.
Μπορούν κάποιοι από αυτούς που έχουν βγει στην εφεδρεία
ή από αυτούς που πρόκειται να βγουν, να πάνε εκεί, να µειωθεί
η τεράστια διαφυγή εσόδων που γίνεται από τη µη καταβολή εισιτηρίων και κατ’ αυτόν τον τρόπο να µην χρειάζονται οι επιχορηγήσεις από το κράτος. Έτσι και δεν θα χάσουν τη δουλειά
τους κάποιοι άνθρωποι, αλλά και το δηµόσιο θα έχει έσοδα.
Άρα, αντίθετα από αυτό που η λέει η νεοφιλελεύθερη λογική
ότι οι απολύσεις βελτιώνουν τα έσοδα του δηµοσίου, εγώ σας
προτείνω ότι σε αυτόν τουλάχιστον τον τοµέα –και αυτό που κατανοείτε εσείς ότι υπάρχει ανάγκη για τις συνεχείς επιχορηγήσεις και που είναι άµεση ευθύνη του Υπουργείου σας- µπορείτε
να το διορθώσετε.
Κλείνω µε ένα τεράστιο θέµα, το οποίο είναι εφαπτόµενο στο
συγκεκριµένο ζήτηµα των ταχυδροµείων. Με αποφάσεις που
πάλι πήραν οι προκάτοχοί σας έχει γίνει µια τεράστια αύξηση στο
ταχυδροµικό κόστος του επαρχιακού Τύπου, εν γένει του Τύπου
των περιοδικών. Σε πολλά περιοδικά, τα οποία πραγµατικά προσφέρουν στον πολιτισµό, σε θρησκευτικά θέµατα και σε εκπαιδευτικά θέµατα, µε χαµηλή κυκλοφορία, είχε αναγνωρίσει η
πολιτεία αυτό το δικαίωµα και αυτή την προσφορά τους, δίνοντάς τους χαµηλά τέλη για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Αυτό σήµερα καταργήθηκε, µε αποτέλεσµα πάρα πολλά από
αυτά τα περιοδικά και από αυτές τις επαρχιακές εφηµερίδες να
αδυνατούν να κάνουν αποστολές. Εφόσον δεν είναι µέσα στο σύστηµα που έχει παραχωρηθεί, το γνωστό εθνικό εργολάβο ή στο
γνωστό εθνικό εκδότη και έµπορο χαρτιών –δυο είναι, κύριε Αϊβαλιώτη και τους γνωρίζετε- δεν µπορούν να µπουν εκ των πραγµάτων µέσα στα συστήµατα διανοµής και κατ’ αυτόν τον τρόπο
χάνουν το µοναδικό πλεονέκτηµα που είχαν µέσω της λειτουργίας των ΕΛΤΑ.
Οφείλετε, λοιπόν, να το επαναφέρετε, γιατί πραγµατικά αυτά
τα περιοδικά και αυτός ο επαρχιακός Τύπος προσφέρουν στη
λειτουργία της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, κάτι που δεν µπορούν
να κάνουν µε τίποτα τα διαπλεκόµενα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να συµµεριστώ τις οικονοµικές θεωρίες του
κ. Πολατίδη κατ’ αρχάς, γιατί είναι θολές.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Θα ήταν παράδοξο αν το κάνατε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν έχουν παρά µόνο
ακαδηµαϊκή, αν θέλετε, υπόσταση.
Επί του πρακτέου, θέλω να σας υπενθυµίσω για µια ακόµη
φορά ότι είστε βασικοί µέτοχοι της σηµερινής κατάστασης της
χώρας. Βασικοί µέτοχοι! Είστε το κόµµα που στήριξε µια λανθασµένη πολιτική επιλογή.
Το προβλέψαµε εµείς, το επιβεβαιώνει και ο λαός. Εάν τώρα
είπατε το «απεταξάµην», ο λόγος είναι πολιτικός, και όχι οικονοµικός. Και για να είµαι πιο συγκεκριµένος, είναι εκλογικός. Ο
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λαός πάντως, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει φαντάσµατα και αυτό ήδη αποτυπώνεται στις δηµοσκοπήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εσείς είστε οι πρωταίτιοι και
οι υπαίτιοι αυτής της καταστροφής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχετε εσείς διαγραφές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γιατί κάνετε διάλογο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η καχυποψία η οποία περιβάλλει τον πολιτικό σας λόγο µου δίνει την εντύπωση ότι έχετε
αποδεχθεί την ήττα που σας περιµένει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στο Σώµα απευθύνοµαι,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε µας απευθύνεται. Ποιο Σώµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στην πολιτική ο χρόνος
δεν έχει διάρκεια, έχει όµως ο πόνος και σας πονάει πολύ αυτό
που συνέβη στο κόµµα σας τις τελευταίες µέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εσείς χάσατε τριάντα Βουλευτές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι να κάνω; Να σας µαλώσω τώρα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε µας απευθύνεται, κύριε Πρόεδρε. Να τον ανακαλέσετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Περιµένω να ηρεµήσει ο
πρώην Υφυπουργός Γεωργίας της Κυβέρνησης Παπαδήµου.
Αυτό περιµένω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν είπε τίποτα προσωπικά. Πολιτικά µιλάει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σήµερα ο κ. Τσίπρας
έστειλε µία επιστολή στους αρχηγούς των κρατών της Ευρωζώνης, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Καλώ όλους τους συναδέλφους να τη διαβάσουν.
Τι αναφέρει ο κ. Τσίπρας, πέρα από αυτό που όλοι φανταζόµαστε; Ότι τα δύο κόµµατα που συνιστούν την παρούσα Κυβέρνηση έχουν καταγεγραµµένο ιστορικό λεηλασίας των δηµοσίων
πόρων. Πολύ ωραία! Είναι εξαιρετικός µαθητής του Γεωργίου
Ανδρέα Παπανδρέου, που περιφερόταν επί δύο χρόνια στο εξωτερικό, λοιδορώντας αυτήν τη χώρα.
Εάν ήταν κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, θα µπορούσα να τον
συγχαρώ! Θα πω απλώς ότι εδώ που φτάσαµε, πέρα από τα µοιρολόγια, σηµασία έχει να δούµε τι θα κάνουµε την επόµενη
ηµέρα. Ο κόσµος το περιµένει από όλους µας.
Θέλω επίσης, πριν σχολιάσω τη χθεσινή συµφωνία, να σταθώ
σε µία σηµερινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε την
οποία προαναγγέλλονται ένας κανονισµός για την ενισχυµένη
παρακολούθηση που θα εφαρµόζεται στα κράτη µέλη της Ευρωζώνης τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος και µια δεύτερη κανονιστική πράξη για τα κράτη µέλη που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής σταθερότητας ή λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια.
Θέλω να πω µε αυτό ότι η εποπτεία, κύριοι συνάδελφοι, είναι
θεσµοθετηµένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την
Ευρωζώνη στο σύνολό της.
Πιστεύω πάντως, ότι για τη χθεσινή συµφωνία δεν δικαιολογούνται πανηγυρισµοί. Δεν δικαιολογούνται πανηγυρισµοί ακόµα
και για το ότι αποφύγαµε µία άµεση, άτακτη εξωτερική χρεοκοπία. Η ελπίδα της επιστροφής σε µία φυσιολογική διαδικασία
χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας είναι το θετικό αυτής
της υπόθεσης. Αυτή η ελπίδα βεβαίως περιλαµβάνει και τη διαγραφή των 107 δισεκατοµµυρίων ευρώ χρέους.
Μπορεί να αναλογιστεί το Σώµα και κυρίως η αριστερή πλευρά
ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν η αντιµετώπιση των δανειακών
αναγκών της χώρας και του χρέους της γινόταν εκτός πλαισίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν θα ήταν βαρύτερο το τίµηµα; Δεν
θα ήταν πλήρης η αποµόνωση; Εδώ δεν µπορώ παρά να αναδείξω την αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ των απόψεων των
πολιτών και όσων εξ ηµών εκφράζουν τέτοιες αντιλήψεις. Το 77%
των πολιτών επιθυµεί την παραµονή σε αυτό το νόµισµα.
Πιστεύω ότι οι δυνατότητες που µας δίνονται τώρα είναι πε-
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ρισσότερες. Για να βγούµε από αυτό το πηγάδι και, βέβαια, για
να παραµένουµε στο παιχνίδι. Κερδίζουµε περισσότερο χρόνο
και παράλληλα, έχουµε τη δυνατότητα να οικοδοµήσουµε εµπιστοσύνη.
Κάτι ακόµα. Εάν δεν πάει καλά αυτό το πρόγραµµα και άλλα
κράτη µέλη που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε µας -όπως η
Πορτογαλία για παράδειγµα- θα θεωρήσουν ότι η εξέλιξη αυτή
τους αφορά άµεσα.
Εδώ είναι το µεγάλο µας όπλο σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η επιτυχία αυτού του προγράµµατος, η οποία είναι συνάρτηση, βεβαίως, και του αναπτυξιακού σκέλους. Κάτι αρχίζει
να διαφαίνεται και προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω ακόµη να πω, καθώς ακούγονται πολλά για την task
force, και την Τρόικα ότι βρίσκονται εδώ, γιατί κάποιοι τις έφεραν.
Προφανώς, πρέπει όλοι µαζί να συνεισφέρουµε στο να αποχωρήσουν κάποια στιγµή από αυτήν τη χώρα και αυτό πρέπει να
γίνει το συντοµότερο δυνατό, όχι µόνο για το δανειακό σκέλος,
αλλά και για τα θέµατα της λειτουργίας του κράτους. Προσωπικά, θεωρώ πολύ υποτιµητική την εποπτεία, πολύ υποτιµητική
την παρακολούθηση.
Θλίβοµαι διότι κάποια στιγµή µέσα από το µνηµόνιο, αποκαλύφθηκε ότι αυτή η χώρα, δεν ξέρει ποιες υπηρεσίες έχει, πόσους υπαλλήλους απασχολούν, ποια είναι η περιουσία της. Εδώ
είναι η τραγική ειρωνεία: να ανακαλύπτουµε ποια περιουσία
έχουµε για να αξιοποιήσουµε ή να πουλήσουµε ένα κοµµάτι της.
Αυτό αποτελεί προώθηση για όλα τα κόµµατα.
Βεβαίως και έχει σηµασία να δούµε τι ήταν καλύτερο στο σηµείο αυτό που µας έφεραν. Έχει, όµως µεγαλύτερη σηµασία να
δούµε τι θα κάνουµε από εδώ και µπρος. Κάποιοι δεν θέλουν να
δουν το πρόβληµα και βάζουν το «κεφάλι ακόµα πιο βαθιά στην
άµµο».
Θα σχολιάσω εδώ αυτό που ακούστηκε προχθές από τον κ.
Σόιµπλε: ότι το υποτιθέµενο «σχέδιο Μάρσαλ» έπεται ενός καταστροφικού πολέµου. Εγώ δεν θα κάνω κανένα συνειρµό.
Θα σταθώ µόνο σε ένα άλλο σκέλος του πολέµου αυτού, στο
οικονοµικό, που είναι ότι η κερδοσκοπία των αγορών, απόρροια
των καταστροφικών επιλογών της προηγούµενης κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και δεύτερον, στον εµπορικό πόλεµο.
Την περίοδο 1995-2006, κύριοι συνάδελφοι, το εµπορικό έλλειµµα της χώρας άθροιζε 227 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πληρώσαµε 227 δισεκατοµµύρια ευρώ τοις µετρητοίς. Από εκεί
ξεκινούν όλα. Υπήρχε, λοιπόν, και ένας εµπορικός πόλεµος για
τον οποίο φέρουν ευθύνη αυτοί που σήµερα µας «κουνούν το δάχτυλο».
Σηµασία έχει σήµερα, εδώ που βρισκόµαστε, να καταστρώσουµε στρατηγικές, να οργανώσουµε πολιτικές σε όλους τους
τοµείς και όχι να λέµε αοριστολογίες και αερολογίες, στην ενέργεια, στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας,
ακόµα και στην εξωστρέφεια.
Θα κλείσω απευθυνόµενος στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κανείς, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει δικαίωµα να καπηλεύεται
τη φτώχια και την απόγνωση. Τσιτάτα σαν και αυτά που έχουµε
συνηθίσει τις τελευταίες ηµέρες από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σταµατήσουν.
Πρέπει κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι, να είστε χρήσιµοι, όχι για
να επικρατήσετε πάνω στα ερείπια, ακόµα και σε εκείνα που θα
προέλθουν µετά τους «αγώνες», που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
περισσότερες καταστροφές. Μιλάω για τα πρόσφατα επεισόδια
της Αθήνας. Δεν πρέπει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα να συµβάλει
στο να έρθουν οι Έλληνες αντιµέτωποι ο ένας απέναντι στον
άλλον. Έχει τελειώσει η Μεταπολίτευση για µένα, την οποία
έχουµε πληρώσει ακριβά και ήρθε η επόµενη µέρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί στους πολίτες τι ψηφίσαµε την Κυριακή. Εγώ
ρωτώ: µπορείτε να αυξήσετε τους µισθούς αύριο; Μπορείτε να
βρείτε δουλειά στους νέους; Μπορείτε να αυξήσετε τις συντάξεις; Βγείτε και πείτε, όχι το τι θα κάνετε, γιατί αυτό είναι πολύ
εύκολο, αλλά το πώς θα το κάνετε. Εκεί είναι το δύσκολο. Η δυσκολία είναι στο πώς. Πείτε το συγκεκριµένα, όµως. Γιατί όλα τα
υπόλοιπα, όπως ξέρετε, είναι για κατανάλωση.
Κύριοι συνάδελφοι, εσείς δεν κυβερνήσατε τυπικά. Μερικοί,
όµως, από εσάς έχουν κυβερνήσει ουσιαστικά. Ξέρετε ποιοι;
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Αυτοί που δεν µπόρεσαν όλα αυτά τα χρόνια να διαβλέψουν τι
είναι ξεπούληµα και τι δεν είναι. Αυτοί -στελέχη σας- που έσπευδαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα να υιοθετήσουν οποιοδήποτε παράλογο αίτηµα προέρχεται από το δηµόσιο τοµέα, από τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κ.ο.κ.. Όλα αυτά είναι ζητήµατα, που
αβίαστα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είσαστε απόλυτα υπεύθυνοι και εσείς µε τις πολιτικές σας για το που έφτασε η χώρα.
Αν ενδιαφέρεστε, λοιπόν, για τον κόσµο, προτείνετε λύσεις,
συγκεκριµένες και όχι αόριστες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, κύριε Ροντούλη.
Τι ακριβώς θέλετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε,
γιατί µε ανέφερε ονοµαστικά και µε προκάλεσε. Παρακαλώ πολύ,
κοιτάξτε τα Πρακτικά για την αλήθεια των λόγων µου. Δείτε τα,
σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, θέλω ένα λεπτό. Δεν νοµίζω να
καθυστερήσω παραπάνω το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα ήθελα να ακούσω,
λοιπόν, το προσωπικό θέµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να αντιπαρατεθώ µε τον κ. Μουσουρούλη. Πρέπει να πω κάποια πράγµατα, όµως, περί συνέπειας, γιατί αυτήν επικαλέστηκε στην
τοποθέτησή του. Θα ήθελα να του θυµίσω, λοιπόν, γιατί φαίνεται
ότι έχει βραχεία µνήµη, το εξής: Ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας –αν ενθυµούµαι καλώς- διέγραψε την κ. Μπακογιάννη και
τους Βουλευτές που την ακολούθησαν, γιατί είχαν υπερψηφίσει
το µνηµόνιο. Στη συνέχεια, ο ίδιος Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας τι έκανε; Διέγραψε είκοσι έναν Βουλευτές του κόµµατός του,
γιατί καταψήφισαν το µνηµόνιο και µετά πήρε και δύο Βουλευτές
που ανήκαν σε άλλο κόµµα, γιατί υπερψήφισαν το µνηµόνιο.
Αυτό περί συνέπειας λόγων και έργων και πράξεων, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πείτε µας για το προσωπικό θέµα, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα, επειδή ανέλαβε ο κ. Μουσουρούλης το ρόλο του υποστηρικτή του κ. Βορίδη, διέπραξε µέγα
σφάλµα, γιατί αυτοδιαψεύδεται και αυτοαναιρείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Περιµένουµε να ακούσουµε για το προσωπικό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα θυµίσω στον κ. Μουσουρούλη
ότι ο ίδιος από του Βήµατος της Βουλής στηλίτευε την κ. Μπιρµπίλη –ενθυµούµαι πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε- γιατί ήταν
εξωκοινοβουλευτική Υπουργός. Τώρα ανέλαβε το ρόλο του υποστηρικτή ενός εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, αυτό
είναι αγόρευση. Το προσωπικό θέµα, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν χρειάζεται υποστηρικτές ο κ.
Βορίδης.
Κύριε Μουσουρούλη, ο κοµµατικός σας πατριωτισµός δεν
χρήζει διαφηµίσεως. Επειδή προεκλήθην, κύριε Πρόεδρε, για την
παρουσία µου στο Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θα ήθελα να πω στον κ. Μουσουρούλη ότι εγώ όταν έρθει
η ώρα, αφού παραιτήθηκα, όπως ήταν η γραµµή και η άποψη του
κόµµατός µου, χωρίς να γίνω ρίψασπις…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συγχαρητήρια!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Γιακουµάτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Γιακουµάτο,
σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα λογοδοτήσω όταν έρθει η ώρα,
όχι σε εσάς και τη Νέα Δηµοκρατία -όπως λογοδοτούν άλλοι
µέχρι τώρα- αλλά στον ελληνικό λαό και στους ψηφοφόρους µου
και δη στον κτηνοτροφικό κόσµο, κύριε Μουσουρούλη. Πηγαίνετε στους κτηνοτρόφους να πάρετε την απάντηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έληξε, κύριε Ροντούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
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να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μουσουρούλη,
εσείς τι θέλετε; Και εσείς επί προσωπικού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να πω µια λέξη
στον κ. Ροντούλη. «Η γκρίνια είναι τεµπελιά» και εσείς τεµπέλης
δεν είστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι θέλετε, κύριε Χρυσανθακόπουλε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει ζητήσει το λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής και καλείται στο Βήµα. Ξέρετε ότι
υπάρχει σειρά. Μετά είναι ο κ. Πρωτόπαπας, µετά είστε εσείς και
µετά ο κ. Λαφαζάνης. Αφού την ξέρετε τη σειρά, γιατί ζητάτε το
λόγο;
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εισηγήτριά µας τοποθετήθηκε ολοκληρωµένα στα άρθρα και
δεν είχα πρόθεση να τοποθετηθώ, αλλά εδώ συνεχίζονται διάφορα πράγµατα και συνεχίζεται µία κινδυνολογία.
Κύριε Μουσουρούλη, γιατί συνεχίζετε να κινδυνολογείτε; Δηλαδή γιατί θα πρέπει να συνεχίζουν µέσα από το Κοινοβούλιο η
Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ να τροµοκρατούν τους εργαζόµενους; Μέχρι χθες ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών, ο ίδιος ο Υπουργός, τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επέσειαν τους πιο µεγάλους κινδύνους.
Μιλούσαν -και συνεχίζετε και εσείς να µιλάτε- για άδεια ράφια,
για έλλειψη βενζίνης, για έλλειψη φαρµάκων, για σεισµούς, λιµούς, καταποντισµούς. Μόνο ακρίδες δεν µας είπατε ότι θα επιπέσουν για να καταφάνε τον ελληνικό λαό και την αγροτική
παραγωγή. Έλεος πια! Έλεος! Δηλαδή αν δεν ψηφιζόταν το µνηµόνιο 2 και όλα αυτά τα αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντικοινωνικά
µέτρα, θα ερχόταν η καταστροφή, η συντέλεια του κόσµου!
Δεν το καταλαβαίνετε ότι ο κόσµος δεν σας πιστεύει πλέον;
Κόβετε συντάξεις, κόβετε µισθούς, κόβετε επιδόµατα, καταργείτε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις! Πού το πάτε, δηλαδή;
Με το καινούργιο σχέδιο νόµου που µας ήρθε και µε την ένδειξη «επείγον» και «κατεπείγον» θα πάψει πλέον να υπάρχει η
σύνταξη ως µια βάση συλλογική και θα είναι ατοµική. Πιστεύετε
ότι όλα αυτά θα σώσουν τη χώρα;
Και εν πάση περιπτώσει, αποτελεί σαδισµό να χαίρεστε γιατί
θα πάρετε αύριο ένα δάνειο 130 δισεκατοµµυρίων και θα δώσετε
τα 105 δισεκατοµµύρια στους τοκογλύφους δανειστές και τα
υπόλοιπα στις τράπεζες, ενώ θα συνεχίζετε την αφαίµαξη των
πιο πλατιών λαϊκών στρωµάτων.
Μιλάτε για το πρωτογενές πλεόνασµα που θα δηµιουργηθεί.
Από πού θα δηµιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασµα, αφού στραγγίζετε τους εργαζόµενους και µεγαλώνετε καθηµερινά τις στρατιές των ανέργων;
Και βεβαίως, λέτε -και αυτό φαίνεται από όλα σας τα κείµενα
της συγκυβέρνησης- ότι έρχονται καινούργια µέτρα, νέα λαίλαπα
µέτρων εναντίον των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων, της
φτωχοµεσαίας αγροτιάς, των αυτοαπασχολούµενων.
Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι σε ένα δεύτερο ζήτηµα.
Θεωρούµε ότι χρειάζεται πράγµατι µεγάλο θράσος για να δικαιολογήσει κάποιος τη θέση του ρίχνοντας κορώνες και αντικοµµουνιστικούς χαρακτηρισµούς για το σοσιαλισµό. Και
αναφέροµαι στον κ. Αϊβαλιώτη. Όλοι ξέρουµε ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής είναι συγκεκριµένες και στηρίζονται
στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν υπάρχουν πολλές αστικές θεωρίες και ιδεολογίες, όπως είπε. Μία είναι. Αυτό
το καπιταλιστικό σύστηµα στηρίζει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Είναι δικαίωµά του. Εµείς δεν του κάνουµε κριτική γι’
αυτό, αλλά τον κριτικάρουµε και για τον αντικοµµουνισµό του,
αλλά και για άλλες ενέργειές του. Όµως, γιατί θέλει να αποµακρυνθεί ολίγον από το σύστηµα; Για να πει ότι είναι αντίθετος µε
το βάρβαρο φιλελευθερισµό; Και ποια είναι η διαφορά; Γιατί επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολιτική και τη θέση του; Στην ιδεο-
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λογία, στην οικονοµική πολιτική και στο θέµα της εκµετάλλευσης
της εργατικής δύναµης δεν υπάρχει καµµιά διαφορά ούτε από
τη Σοσιαλδηµοκρατία ούτε από τη Χριστιανοδηµοκρατία στις βασικές αρχές και στη στρατηγική τους. Μήπως επειδή ο κ. Αϊβαλιώτης έχει µια τάση να εκφράζεται µόνιµα αντικοµµουνιστικά,
σώνει και καλά έπρεπε να βρει ένα λεκτικό σχήµα γι’ αυτό;
Όλοι παραδέχονταν ότι η σοσιαλιστική εξουσία –και επειδή
πολλοί αναφέρονται στη Σοβιετική Ένωση- είχε λύσει πολλά βασικά προβλήµατα και είχε τεράστια φροντίδα για τους εργαζόµενους. Εξασφάλιζε σταθερή εργασία, µόρφωση, υγεία και
πολιτισµό για όλο το λαό. Όλοι το αναγνώριζαν γι’ αυτό.
Όµως ας δούµε τι γίνεται σήµερα. Και δεν χρειάζεται να πάµε
στις µεγάλες καπιταλιστικές χώρες, στη µητρόπολη του καπιταλισµού, όπου σαράντα έξι εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν κάτω από
το λεγόµενο όριο της φτώχειας και καθηµερινά πολλαπλασιάζονται οι στρατιές των ανέργων και αυτών που ζουν µε συσσίτια, δηλαδή η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων.
Ας δούµε τι συµβαίνει στη χώρα µας. Η µεγάλη πλειοψηφία
των εργαζοµένων στη χώρα µας βιώνει µια σκληρή πραγµατικότητα και υφίσταται τεράστιες στερήσεις. Τους κόβονται οι µισθοί,
οι συντάξεις τα επιδόµατα, οι κοινωνικές παροχές.
Διαλύεται ό,τι είχε κατακτήσει το εργατικό λαϊκό κίνηµα στον
προηγούµενο αιώνα. Η επίθεση της αστικής τάξης, η επίθεση
των µονοπωλίων συνεχίζεται. Τώρα βεβαίως έχει και την τρόικα
µαζί της η αστική τάξη, έχει τα µονοπώλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν µε κάθε τρόπο να στηρίξουν αυτήν την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική.
Σήµερα χειροτερεύει καθηµερινά το επίπεδο ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας στον τοµέα της υγείας, της πρόνοιας,
της κοινωνικής ασφάλισης. Η χειροτέρευση της κατάστασης
είναι ραγδαία και η εξαθλίωση, σχετική και απόλυτη, είναι ένα
καθηµερινό φαινόµενο που παίρνει δραµατικές διαστάσεις. Όλα
αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά µία απόδειξη ότι η καπιταλιστική
βαρβαρότητα δεν γιατρεύεται µε µερεµέτια και σοβατίσµατα,
δεν διορθώνεται.
Το σύστηµα είναι σάπιο. Εµείς το λέµε ευθαρσώς: παλεύουµε
για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήµατος, για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήµατος που έχει φάει τα ψωµιά
του και που η µόνη λύση για τους εργαζόµενους είναι η πάλη για
µια άλλη κοινωνία, για µια σοσιαλιστική κοινωνία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πριν πάω στο νοµοσχέδιο, κύριε
Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω δια ολίγον τα πρόσφατα γεγονότα. Θα έχουµε την ευκαιρία βέβαια να τα συζητήσουµε και κατά τη διάρκεια των σχεδίων νόµων του Υπουργείου
Οικονοµικών, φαντάζοµαι.
Κοιτάξτε, όσον αφορά όλη αυτήν την ιστορία θα πω ότι κι εµείς
το λέγαµε παλιότερα και το λέγαµε µε ένα τόνο υπεραισιοδοξίας
–διότι έτσι νοµίζαµε, δεν λέγαµε ψέµατα- όταν λέγαµε ότι σώσαµε τη χώρα µε το πρώτο µνηµόνιο. Απεδείχθη όµως, ότι δεν
είχε ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και ότι ήµασταν υπεραισιόδοξοι. Έτσι, λοιπόν, δεν θα χρησιµοποιήσω τώρα τις ίδιες εκφράσεις. Κάποια πράγµατα ωριµάζουν και µέσα από την ίδια τη
ζωή.
Θα πω όµως, ότι αναµφίβολα το γεγονός ότι επετεύχθη η χθεσινή συµφωνία χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, στις ωδίνες
του ελληνικού λαού είναι σηµαντικό και κανείς δεν µπορεί να το
µηδενίσει. Είναι σηµαντικό γιατί µπορούµε να ελπίζουµε ξανά και
είναι σηµαντικό γιατί µπορούµε να αισιοδοξούµε ότι µπορούµε
να τα καταφέρουµε. Βέβαια, έχουµε µπροστά µας ανηφόρα και
ο λαός έχει ανηφόρα. Σ’ αυτήν την ανηφόρα για να ανέβουµε
θέλει και επιµονή, υποµονή, αφοσίωση, διότι συνηθίζουµε να κάνουµε τα εύκολα που είναι να κόβουµε µισθούς και συντάξεις και
να µην κάνουµε τα δύσκολα που είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές.
Ένα προσεκτικό διάβασµα του νέου µνηµονίου λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα που θα έπρεπε να τα έχει µια ευνοµούµενη χώρα. Αναφέροµαι στις υποχρεώσεις για το φορολογικό
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που, κατά τη γνώµη µου, είναι ιδιαίτερα θετικές, στα θέµατα συµπίεσης των τιµών που είναι αναγκαία, στα θέµατα τόνωσης της
επιχειρηµατικότητας που είναι απαραίτητα, στα θέµατα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας που είναι
ζητούµενα.
Θα ήταν τεράστιο λάθος να ασχοληθούµε µόνο µε το εντός
πολλών εισαγωγικών «εύκολο να το κάνεις και δυσβάσταχτο για
τον πολίτη», αυτό που ψηφίσαµε προχθές ή αυτά που θα ψηφίσουµε στη συνέχεια και να µην δοθεί το απαραίτητο βάρος εκεί
που θα κερδηθεί ή θα χαθεί το στοίχηµα, που είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Πράγµατι ανησυχούµε, αλλά και ελπίζουµε. Και
όσο µας αφορά θα το παλέψουµε –εµείς θα διεκδικήσουµε στις
εκλογές που θα έρθουν την ψήφο του λαού- και θα το παλέψουµε ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Αυτό πρέπει να είναι πάρα
πολύ καθαρό. Θα το παλέψουµε το να σωθεί η χώρα βάζοντας
το εθνικό συµφέρον πάνω από το κοµµατικό. Θα το παλέψουµε
βάζοντας το εθνικό συµφέρον πάνω από το προσωπικό, διότι
έχουµε τεράστιο προσωπικό και πολιτικό κόστος µε όλη αυτήν
την ιστορία. Θα το παλέψουµε, ώστε τουλάχιστον να έχουµε τη
συνείδησή µας ήσυχη, διότι ως κόµµατα τα οποία κυβερνήσαµε
τον τόπο –και εµείς και η Νέα Δηµοκρατία, θέλω να πω στον κ.
Μουσουρούλη- έχουµε ευθύνη για το πώς οδηγηθήκαµε µέχρι
εδώ, εποµένως έχουµε και την ευθύνη για να µας βγάλουµε και
να βγάλουµε και τη χώρα από εδώ.
Με αυτήν την έννοια εµείς παίρνουµε δύναµη από αυτό που
έγινε χθες. Απαλλασσόµαστε από 100 δισεκατοµµύρια από το
δηµόσιο χρέος. Αλλάζουν τα δεδοµένα για τα τοκοχρεολύσια
που έχουµε να ψηφίσουµε. Εξασφαλίζουµε την υλοποίηση των
δανειακών αναγκών της χώρας. Είµαστε βαθιά µέσα στην Ενωµένη Ευρώπη όπως το θέλουµε. Βεβαίως έχουµε πια την υποχρέωση να τραβήξουµε την ανηφόρα. Και εδώ θα µετρηθούµε
όλοι.
Εκτιµώ, ιδιαίτερα, την τοποθέτηση του κ. Χαλβατζή και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, διότι έχει µία τελείως άλλη
άποψη. Είναι καθαρή άποψη και αυτό πρέπει να το οµολογήσουµε. Το είπα και το πρωί σε κάποιο ραδιοτηλεοπτικό µέσο.
Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι κάποιες άλλες απόψεις, οι
οποίες παίζουν πότε έτσι, πότε αλλιώς και κοιτάνε να αρπάξουν
κανένα κοµµάτι ψήφου από τη διαµαρτυρία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
Πρέπει να έχουµε µία σαφή άποψη ή, εν πάση περιπτώσει, µια
άλλη καθαρή άποψη- και να προσπαθήσουµε µε κόστος να την
πούµε και να την παλέψουµε από την αρχή µέχρι το τέλος. Η λογική του «πότε από εδώ, πότε από εκεί», που ουσιαστικά δεν είναι
µία οµαλή πολιτική λογική, θυµίζει ορισµένες φορές επιλογές τυχοδιωκτισµού: να προσπαθήσουµε απλά να διευρύνουµε την
εκλογική µας βάση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί τελικά, αλλά δεν
είναι χρήσιµο για τη χώρα και δεν είναι χρήσιµο για κανένα. Και
δεν εννοώ κανένα κόµµα. Εννοώ γενικώς αντιλήψεις που υπάρχουν, που λέγονται και κυκλοφορούν, για να µην το πάρει κανένας προσωπικά. Αυτά θα έλεγα για τη χθεσινή κατάσταση.
Έχουµε µπροστά µας, λοιπόν, δουλειά για να φθάσουµε στο
σηµείο να υπογράψουµε τη δανειακή σύµβαση και θα έχουµε
πολύ περισσότερη δουλειά µετά τις εκλογές. Και αναφέροµαι σε
εκλογές που δεν µπορεί να είναι σαν τις άλλες ή που θα µοιάζουν
σαν τις άλλες, γιατί αντικειµενικά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
να πεις ψέµατα, να τάξεις πλαστά, να χαϊδέψεις αφτιά, να επιχειρήσεις να γίνεις αρεστός, µακριά από την πραγµατικότητα. Είναι
η ώρα της αλήθειας και της σαφήνειας για όλους µας. Είναι η
ώρα µιας άλλης συµπεριφοράς και νοοτροπίας για όλους µας.
Νοµίζω ότι οι πολίτες που υποφέρουν αυτήν τη στιγµή, απαιτούν να φανεί αυτή η διαφορά και αυτή η νοοτροπία. Θα τα ξανασυζητήσουµε αυτά.
Κύριε Μουσουρούλη, όσον αφορά το πώς φθάσαµε έως εδώ,
τώρα που βιώνετε την κατάσταση, πιστεύω ότι είναι η ώρα να βάλουµε και όλοι τα πράγµατα στη θέση τους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Βιώµατα των χρόνων;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τώρα που βιώνετε ως κόµµα εννοώ
τις συνέπειες των ευθυνών, καταλαβαίνετε πολύ καλά τη διαφορά µεταξύ ευθύνης και λαϊκισµού. Είναι τεράστια η διαφορά.
Το βλέπετε πια και δεν χρειάζεται να σας το επισηµάνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς έχετε καταλάβει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, δεν
έχω να πω πολλά, το είπα και χθες. Η τοποθέτηση που έκανε η
εισηγήτριά µας η κ. Παπαθανάση, αλλά και όσοι συνάδελφοι παρενέβησαν, είναι αντικειµενικά πλήρης. Θέλω να εκφράσω την
ικανοποίησή µας, γιατί ο κύριος Υπουργός έδειξε ότι ακούει.
Είναι χρήσιµο και πολύτιµο στις µέρες µας όχι µόνο να µιλάς,
αλλά και να ακούς. Βεβαίως, δεν τα έλυσε όλα. Υπάρχουν θέµατα
που εκκρεµούν και νοµίζω ότι πρέπει να τα επισηµάνουµε. Έγινε
φυσικά µια µεγάλη και φιλότιµη προσπάθεια και οφείλω να το
οµολογήσω. Η προσπάθεια είναι θετική. Ήταν αναγκαία να γίνει
προκειµένου να πούµε ότι αποκαθιστούµε τους σωστούς όρους
ανταγωνισµού σε όλη αυτήν την ιστορία.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι δεν είστε εσείς αρµόδιος
µόνο σας, όπως είπατε, για το θέµα του άρθρου 19, που είχαµε
προτείνει να ενταχθεί σαφώς ο ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Β’ του
ν.3429/2005. Δεν σας κρύβω ότι επικοινωνήσαµε µε το συναρµόδιο Υπουργό Δηµόσιας Διοίκησης. Δεν έχει αντίρρηση, αλλά τελικά το θέµα πρακτικά πάει στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Με αυτήν την έννοια εγώ θα παρακαλέσω και τον κ. Βενιζέλο
και τους αρµόδιους Υφυπουργούς –θέλω να το επισηµάνω και
σε σας- να µην κλείσουµε το θέµα σήµερα, να το κρατήσουµε
ανοιχτό πού ανήκει τελικά ο ΕΛΤΑ. Εµείς λέµε ότι ανήκει στο Κεφάλαιο Β’ του ν.3429/2005. Και επειδή υπάρχουν νοµοσχέδια του
κ. Βενιζέλου τα οποία έρχονται, τόσο εσείς όσο και εµείς νοµίζω
µπορούµε να καταβάλουµε –και όσοι συµφωνούν- µία φιλότιµη
προσπάθεια, προκειµένου σε κάποια τροπολογία που θα έρθει ή
µπορεί να έρθει –µια αναδιάταξη νόµου είναι, κοινά παραδεκτή
πιστεύω- να ρυθµιστεί τελικά το θέµα αυτό, να ησυχάσουν και οι
άνθρωποι και τελικά να σταµατήσει να δηµιουργείται αυτή η τεράστια σύγχυση που ταλανίζει µια χρήσιµη και απαραίτητη για
το δηµόσιο συµφέρον επιχείρηση.
Θα κλείσω µε τη χθεσινή επισήµανση για τις κεραίες, γιατί
θέλω να το ακούσετε, κύριε Υπουργέ. Έκανα και εγώ µία τοποθέτηση σε αυτά που είπε η κ. Νικολαϊδου.
Είναι αυτή η ιστορία µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Κάνετε το Παρατηρητήριο, αλλά µέχρι τότε κάτι πρέπει να γίνει.
Έχω την υποψία ότι παίρνουν µια άδεια -ο Θεός ξέρει µε τι διαδικασίες- και εν συνεχεία αλλάζουν οι ίδιοι τις συχνότητες.
Σας ανέφερα χαρακτηριστικά µια συγκέντρωση των κατοίκων
χθες στις οδούς Αναπαύσεως και Αλφειού στα Βριλήσσια. Είναι
κάποιος κύριος που έχει βάλει την κεραία µέσα σε µία καµινάδα,
για να µη φαίνεται. Οι κάτοικοι δεν το ήξεραν επί χρόνια, ξαφνικά
το διαπιστώνουν και µάλιστα κάποιοι που πήγαν µε µετρητές,
διαπίστωσαν ότι οι µετρητές είναι πέραν του επιτρεποµένου, µε
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα στην περιοχή.
Δεν πρέπει να τους αφήνουµε ασύδοτους. Θέλω να το επισηµάνω και πιστεύω ότι θέλετε -όλοι µας το θέλουµε- και µπορείτε
να βάλετε µια τάξη σ’ αυτήν την ιστορία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για ποιο λόγο, κύριε
Μουσουρούλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το όνοµά µου ακούστηκε τουλάχιστον δέκα φορές, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν ακούστηκε αρνητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος είστε. Έπρεπε να χαίρεστε που ακούγεται το
όνοµά σας. Σηµαίνει ότι υπολογίζουν τι λέτε. Δηλαδή, εάν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όταν λέτε ο ένας το όνοµα του
άλλου, παίρνετε το λόγο επί προσωπικού, τότε δεν θα τελειώσουµε ποτέ τη συζήτηση. Επειδή όµως είστε νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα σας δώσω το λόγο.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, η
ιστορία είναι γνωστή. Δεν διαγράφεται και δεν παραγράφεται.
Πρώτα αδρανήσατε, µετά αυτοσχεδιάσατε, ύστερα αποφασίσατε µετά από πανικό και τώρα ζητάτε να αναλάβουµε ευθύνες
που δεν µας αναλογούν. Ως εδώ και µη παρέκει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και τώρα είδατε το φως το αλη-
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θινό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αφού αποφασίσατε να
πάτε µαζί, τι θέλετε τώρα και ξαναµαλώνετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τώρα συνέρχονται. Είδαν το φως
το αληθινό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι
αφανείς εταίροι έγιναν πλέον εµφανείς συνεταίροι. Μαζί τα φάγατε, µαζί τα κλέψατε, µαζί τα συγκαλύψατε, µαζί προχωρήσατε
στην ατιµωρησία των στελεχών σας, µαζί συγκυβερνάτε. Είστε
συνυπαίτιοι, είστε συνυπεύθυνοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά; Εσείς µπήκατε…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μπήκαµε να βάλουµε φρένο. Εάν βάλετε και λίγο φρένο στις παρεµβολές, µια
και µιλάµε για ραδιοκύµατα σήµερα, θα καταλάβετε πόσα παράσιτα προκαλείτε στο διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε, λοιπόν, όλοι
ότι δεν µεταλλάχθηκε µόνο το ΠΑΣΟΚ από σοσιαλιστικό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, νοµίζω ότι ξεστοµίζετε λέξεις που…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω και πολύ περισσότερα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολιτικό και ιστορικό µου
δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ιστορικό δικαίωµα δεν
είναι…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …να απευθύνοµαι σε
αυτούς που οδήγησαν τη χώρα ως εδώ και να τους λέω, σκύψτε
και λίγο το κεφάλι σε ένα λαό που έχετε προδώσει.
Έτσι, λοιπόν, έρχεται το µεταλλαγµένο ΠΑΣΟΚ, που από σοσιαλιστικό µετακύλησε σε ακρονεοφιλελεύθερο, που από διαχειριστής έγινε διαχειριζόµενος του συστήµατος, που τέλειωσαν οι
αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις, που τα στελέχη του αφοµοιώθηκαν µέσα σε ένα σύστηµα διαφθοράς και έγιναν συνώνυµα µε
την παρακµή, να αγκαλιάσουν την έτερη πλευρά, τη Νέα Δηµοκρατία, εις σάρκαν µιαν και εις γάµον ανίερον, για να φέρουν εις
πέρας το αντεθνικό τους έργο, να οδηγήσουν τη χώρα υπόδουλη
µε αυτήν τη συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία και ο προϋπολογισµός µας καταργείται, γιατί οι δανειστές µας θα βάλουν χέρι
στους µισθούς και στις συντάξεις πρώτα να πληρωθούν αυτοί
και αν µείνει µια δεκάρα, µετά να πάρουν ο εργαζόµενος και ο
συνταξιούχος. Αυτό υπογράψατε. Αυτή ήταν η συµβολή σας, η
εκχώρηση της ελληνικής κυριαρχίας. Γιατί πλέον από το σβέρκο,
σαν τα γατιά, θα σας πηγαίνει ο κάθε επίτροπος εκεί ακριβώς
που θέλει. Γιατί πλέον η εποπτεία και η επιτροπεία θα γίνουν
εκείνη η παράξενη αίσθηση που υποδαυλίζει το αυτοκυρίαρχο
του ανθρώπου.
Πλέον, η χώρα δεν είναι όπως χθες. Η χώρα έχει µεγάλη διάρκεια πλέον σκοταδιού. Δεν υπάρχουν αισιοδοξία, ανάσα και αίσθηµα ανακούφισης παρά µόνο σε αυτούς που έβαλαν στο
στόχαστρο να µας αρπάξουν την περιουσία, την οποία αυτή η
Κυβέρνηση µετονοµάζει από δηµόσια σε ιδιωτική του δηµοσίου,
µεταφέροντας τεράστια κοµµάτια του ελληνικού εθνικού πλούτου στα ταµεία αποκρατικοποιήσεων και στο ταµείο –το τονίζω
αυτό- το οποίο θα διαχειριστεί τους υδρογονάνθρακες της
χώρας µας, σ’ αυτήν την ανώνυµη εταιρεία, βάζοντας χέρι στις
παραχωρήσεις εκµετάλλευσης και θέλοντας να αρπάξουν µε µια
δεκάρα τη µοναδική ελπίδα που έχει αποµείνει στον ελληνικό λαό
να πληρώσει το χρέος του, εκµεταλλευόµενος τον ορυκτό του
πλούτο και κυρίως τους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό
αέριο.
Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά διότι η µετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ συνοδεύθηκε από µια ολική µετάλλαξη της Νέας Δηµοκρατίας. Η
οµάδα των πέντε νεοφιλελεύθερων που ήταν πριν από είκοσι
µέρες για διαγραφή παρέµειναν διαγράφοντας τους είκοσι ένα.
Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία. Ξεκινήσατε ενενήντα και καταντήσατε εξήντα, τα 2/3, γιατί ακριβώς αυτή είναι η πολιτική σας επι-
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λογή, να γίνετε γιουσουφάκια της νέας τάξης πραγµάτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σταµατήστε πια! Προσέχετε τι λέτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως και θα συνεχίσω.
Διότι εσείς, ιδιαίτερα, που είσαστε και κατάγεστε από την ακριτική Ελλάδα θα έπρεπε να έχετε την συναίσθηση της ιστορικής
ευθύνης να αντιµετωπίζουµε τον εχθρό εντός των πυλών. Γι’
αυτό είναι το ουσιώδες. Διότι µε τον εκµαυλισµό µιας καρέκλας
και ενός αυριανού Υπουργείου δεν µπορούν οι συνειδήσεις εθνικής αντίστασης να ταπεινώνονται µπροστά στους χρηµατιστές,
εργολάβους που θέλουν νέο υπηρετικό πολιτικό προσωπικό.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια και µπορεί κάποιος από εσάς να
επικαλεστεί τη λύση του κ. Βενιζέλου που είπε προ ηµερών προς
τη Νέα Δηµοκρατία «µαζί κάνουµε τα εγκλήµατα ενάντια στον ελληνικό λαό, µαζί θα κυβερνήσουµε και αύριο». Σας το είπε και
δεν πήρε το λόγο κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας να διαµαρτυρηθεί, δεν υπήρξε καµµία αντίδραση στην πρόκληση και πρόταση. Υπήρξε συνέργεια, συνενοχή, αποδοχή αυτής της πρότασης. Ναι, όλη η βρώµικη δουλειά
θα γίνει από κοινού, από τα δύο πρώην µεγάλα κόµµατα.
Γιατί νοµίζετε ότι θα πάτε στις εκλογές µε το ποταπό δίληµµα,
µε το νεοεκβιασµό, στον ελληνικό λαό «χρεοκοπία ή καταλήστευση», θέλοντας να πουν µε άλλα λόγια και χρεοκοπία όποτε
αποφασίσουν οι δανειστές µας και καταλήστευση της εθνικής
περιουσίας; Νοµίζετε ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αυτός ο
προϋπολογισµός του 2012 έχει 5 δισεκατοµµύρια έλλειµµα σχεδιασµένα, σύµφωνα µε όσα ψήφισε αυτή η Βουλή, τα οποία
πλέον και αυτά θα γίνουν 10 δισεκατοµµύρια;
Δεν είναι ντροπή απέναντι στο συνταξιούχο και στο µισθωτό
να του λέτε πρώτα θα ψηφίσεις και µετά, τον Ιούνιο, θα σου κάνουµε αναδροµική παρακράτηση τα πάντα, από αρχές του
έτους; Δηλαδή, ο µισθός του Ιουνίου θα είναι µείον, θα είναι χρεωστικός, εάν βέβαια έχετε συνειδητοποιήσει τι λέτε στον ελληνικό λαό.
Βέβαια είναι ανακουφισµένη η αγορά του Χρηµατιστηρίου και
των τραπεζιτών, γιατί οι τραπεζίτες είπαν σε αυτήν την Αίθουσα,
δια των εκπροσώπων τους, ότι θα κάνουν κούρεµα και αυτοί στο
δυσβάσταχτο χρέος που έχει σωρευτεί στους δανειζόµενους Έλληνες, που χρωστάνε για το σπιτάκι τους και κινδυνεύουν ανά
πάσα στιγµή να τους πετάξουν έξω και ο µισθός τους δεν φτάνει
να βγάλουν την καθηµερινότητα;
Είπαν οι τράπεζες ότι πήραν γύρω στα 150 δισεκατοµµύρια
και δεν θα δώσουν τίποτα στον ελληνικό λαό που έχουν κατακλέψει µε επιτόκια 17%; Δεν καταλάβατε καλά. Δεν είσαστε στα
σέστα σας, για να το πω στη δηµοτική. Μη νοµίζετε ότι θα περάσετε καλά τις επόµενες ηµέρες. Μη νοµίζετε ότι υπάρχει αναπαυτική καρέκλα σε Υπουργείο ή σε µελλοντικό Υπουργείο.
Πάνω στα καρφιά της εξουσίας θα καθίσετε, διότι ο ελληνικός
λαός, όταν έρθει η ώρα της απονοµής δικαιοσύνης, θα σας τιµωρήσει, δεν θα σας χαϊδέψει. Δεν θα του παίξετε το µικροαστικό παιχνίδι «σου σώσαµε την περιουσία», όταν οι ίδιοι την
έχετε εκχωρήσει στους δανειστές. Δεν θα του περάσετε την αντίληψη ότι εσείς είστε υπεύθυνοι και ανεύθυνοι είναι όσοι είπαν
«αντισταθείτε», όσοι είπαν «όχι δεν γίνεται αυτό». Σε ένα µη βιώσιµο χρέος η απάντηση δεν είναι προσχωρούµε.
Αλλά, πέντε χρόνια περίοδο χάριτος και δέκα δισεκατοµµύρια
το χρόνο µε 1% επιτόκιο, αυτή είναι η απάντηση του ΛΑΟΣ και
του Καρατζαφέρη, η απάντηση που όφειλαν και οι υπόλοιποι να
δεχθούν και να απαντήσουν σε κάθε έναν τροϊκανό ότι δεν παίρνει άλλο.
Ξέρετε ποια είναι η έκθεση στην τρόικα αυτήν τη στιγµή σε
σχέση µε τη διαχείριση του χρέους µας; Γελάνε µαζί µας και ιδιαίτερα οι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που αναφέρουν
χαρακτηριστικά: «Ποιοι, λένε. Αυτοί που έχουν Υπουργό άνευ
χαρτοφυλακίου µε κόστος 1 εκατοµµύριο ευρώ το µήνα;». Έτσι
συµπεριφέρονται οι τροϊκανοί και χάσκουν πίσω από την πλάτη
µας, πόσο αστείοι είµαστε σαν πολιτικό προσωπικό, που αυτή η
Κυβέρνηση δεν έκανε το µετασχηµατισµό της εσωτερικής ανατροπής για στόχους που θα έπρεπε να θέσει, αλλά κινήθηκε εγκλωβισµένη στα διαχειριστικά της υποτακτικά επίπεδα.
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Για να ολοκληρώσω, λοιπόν, το ζήτηµα θα πω το εξής: Πράγµατι αν ιδεολογικά τοποθετήσουµε το βασικότερο εχθρό και αντίπαλο του ελληνικού λαού θα δούµε ότι δεν είναι η αδύναµη
Αριστερά µε έναν ανύπαρκτο κοµµουνισµό ενόψει ή µε έναν σοσιαλισµό, σε τελευταία ανάλυση µε ροζ αποχρώσεις, εκτός της
αναρχικής εκδοχής που έχει σοβαρούς κινδύνους. Το σοβαρό
πρόβληµα στη χώρα µας είναι ο άκρατος νεοφιλελευθερισµός
και όσοι τον υπηρετούν µε το αζηµίωτο. Και όπως καταλαβαίνετε,
αυτή η ρήξη θα φτάσει µέχρι τέλους.
Εµείς θα αντιπροτείνουµε θέσεις. Δεν θα κάνουµε µάχη σώµα
µε σώµα. Δεν θα παίξουµε το παιχνίδι του προβοκάτορα που στήνετε. Εµείς θα αντιπαρατεθούµε µε αντιπροτάσεις και ο ελληνικός λαός, όταν έλθουν οι εκλογές, θα συµµετέχει σ’ ένα
δηµοψήφισµα εναλλακτικής λύσης απέναντι στην παρακµή και
στην υβριστική, εκβιαστική συµπεριφορά των δύο σηµερινών συνεταίρων, που τίποτα δεν τους χωρίζει πια, παρά µόνο ποιος θα
φάει την καρέκλα του άλλου, γιατί δεν χωράνε όλοι στα υπουργικά έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): 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, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί από το Γενικό
Λύκειο Λιµεναρίων Θάσου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα περισσότερα χειροκροτήµατα είναι από τους συµπατριώτες σας Βουλευτές: τον Σάββα Εµινίδη, τον Δηµήτρη Παπουτσή
και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είναι όλοι εδώ και σας παρακολουθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού, κύριε
Πρωτόπαπα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, για µια µικρή
παρέµβαση.
Απλώς θέλω να θυµίσω στο συνάδελφο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ότι µέχρι πριν
από λίγο ήταν συγκυβέρνηση και όχι µόνο ήταν συγκυβέρνηση
και στρογγυλοκάθονταν στις καρέκλες τις οποίες επικαλέστηκε,
αλλά ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είχε διακηρύξει προς όλες τις πλευρές ότι ήταν βασικός συντελεστής
δηµιουργίας αυτής της Κυβέρνησης.
Λοιπόν, όχι τόσο γρήγορες µεταλλαγές, διότι ζαλιζόµαστε και
άµα ζαλιστούµε µπορεί να χάνουµε και το µέτρο!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άµα ζαλιστείτε, θα
πέσετε αγκαλιά ο ένας επάνω στον άλλον!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επί προσωπικού;
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Θέλω το λόγο διότι η τοποθέτηση
του συναδέλφου από το ΛΑΟΣ χρειάζεται µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εγώ βέβαια αντιπαρέρχοµαι, κύριε
Πρόεδρε, τις ύβρεις και τις απειλές και δεν θα τις σχολιάσω καθόλου. Τις αφήνω στην κρίση των συναδέλφων και του λαού.
Ένα πράγµα, όµως, δεν µπορώ να καταλάβω. Δεν µπορώ να
καταλάβω γιατί σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΛΑΟΣ
σήµερα δείχνει να έχασε την ψυχραιµία της, διότι είναι ο τρίτος
ή ο τέταρτος που µιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν µπορώ να
κατανοήσω τη µετάλλαξη.
Η ρητορική του ΛΑΟΣ σήµερα πλειοδοτεί και ξεπερνάει τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ευελπιστούν σήµερα να καλύψουν το
κενό που παρουσιάζεται στις µετρήσεις από ψηφοφόρους του
ΣΥΡΙΖΑ; Απατώνται, νοµίζω. Είχατε µία ιδεολογία. Σήµερα την αλλάξατε, την ξεπουλάτε και µπαίνετε σε άλλα χωράφια.
Νοµίζω ότι χάσατε την ταυτότητά σας. Είναι καλό να βρείτε
την ταυτότητά σας εκεί που ήσασταν, γιατί αυτό σηµαίνει συνέ-
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πεια.
Και βεβαίως, για τα περί µη συµµετοχής στην Κυβέρνηση, που
εσχάτως αλλάξατε άποψη, δεν πείθουν κανέναν. Η διαδροµή του
καθενός είναι γνωστή και ως ατόµου και ως κόµµατος. Άρα, αυτά
δεν χρειάζονται σχολιασµό.
Εκτιµώ ότι ενοχληθήκατε πολύ από την προσχώρηση των
µέχρι πριν συναδέλφων σας στο ΛΑΟΣ, γιατί δεν υπάρχει άλλη
εξήγηση που να δικαιολογεί τη σηµερινή σας τοποθέτηση. Αυτό
ήθελα να πω. Ψυχραιµία, γιατί οι µέρες δεν χρειάζονται ούτε
απειλές, ούτε ύβρεις, ούτε εκβιασµούς. Χρειάζονται ψυχραιµία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν τίθεται θέµα προσωπικό. Αυτός ο λόγος-αντίλογος, λόγος-αντίλογος επί πολιτικών, δεν µπορεί να αναγορεύεται σε προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Θέλω το λόγο για λόγους ισότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε το λόγο. Τον
είχατε στην αρχή. Δεχθήκατε κάποιες απαντήσεις. Ας τελειώνουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Δεν έχω δικαίωµα δευτερολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν υπάρχει δευτερολογία. Έχει τελειώσει η συζήτηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Για ποιο λόγο δώσατε το λόγο στον κ.
Αναστασιάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επί προσωπικού ζήτησε
το λόγο και ο κ. Αναστασιάδης και έκρινε το Προεδρείο ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος επί προσωπικού. Είναι πολιτικός λόγοςαντίλογος και ζητώ να τελειώσει το πράγµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Το καταλαβαίνω, γιατί µίλησε ο κ. Αναστασιάδης, γιατί είναι µόνος στην Αίθουσα και πρέπει να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και το κόµµα του τον κ. Σαµαρά, τους
Υπουργούς που έχουν αναλάβει στη Νέα Δηµοκρατία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι συζήτηση αυτή
τώρα;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μπορεί να του δώσετε και άλλη φορά
το λόγο, γιατί έχει µείνει στη µοναξιά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι συζήτηση αυτή;
Τελείωσε το θέµα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έλεγα στον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρητορικά σχήµατα,
αλλά επιχειρήµατα, τα οποία τα καταθέτει. Αν έχετε διαφορετικά
επιχειρήµατα, να τα πείτε. Και στα επιχειρήµατα προσιδιάζουν
πολλές φορές και ορισµένοι άκρως πολιτικοί χαρακτηρισµοί και
πολιτικά επίθετα. Αυτά είναι µέσα στην πολιτική ορολογία και συνυφαίνονται µε τα επιχειρήµατα για να διαµορφώσουν έναν πολιτικό λόγο.
Μη θεωρείτε, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτρέπεται. Δεν εκτρέπεται.
Άλλοι εκτρέπονται µε τις πράξεις και τις πολιτικές τους.
Θα έλεγα, λοιπόν, στον εισερχόµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να µην ανησυχεί και ιδιαίτερα προσωπικά. Δεν τον απειλεί κανένας, απολύτως κανένας. Αυτό από
το οποίο απειλείται, όχι ο ίδιος προσωπικά αλλά οι επιλογές του
και οι επιλογές της παράταξής του, είναι ο ελληνικός λαός.
Αυτός σας απειλεί. Απειλεί την πολιτική σας, απειλεί τις επιλογές
σας, γιατί καταστρέφετε τον τόπο αυτή τη στιγµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και εσείς τι είστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι µία πολιτική άποψη,
πολιτική κατηγορία, την οποία πάραυτα τεκµηριώνω, για να µη
λέτε ότι µένει µετέωρη. Σήµερα είναι µία αποφράδα ηµέρα για
την Ελλάδα, διότι οδηγήσατε τη χώρα σε πτώχευση, όχι πτώχευση µελλοντική, αλλά σηµερινή.
Διαβάζω την είδηση: «Στη Βουλή εντός της ηµέρας το νοµοσχέδιο για το PSI». Το νοµοσχέδιο εντός της νύχτας, βέβαια,
γιατί δεν είναι µέρα τώρα. Τι θα προβλέπει αυτό το νοµοσχέδιο
για το PSI; Θα προβλέπει τις ρήτρες συλλογικής δράσης, τα περίφηµα CAC’s. Τι έχουν πει οι οίκοι αξιολόγησης σε σχέση µε την
εισαγωγή των CAC’s; Ότι θα επιφέρουν αξιολόγηση χρεοστασίου, αξιολόγηση πτώχευσης, την οποία κατ’ ευφηµισµό θα ονοµάσετε επιλεκτική πτώχευση ή συντεταγµένη πτώχευση κατά το
όχι άτακτη πτώχευση, µε την οποία απειλούσε τον ελληνικό λαό
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ο κ. Παπαδήµος.
Καταλάβατε πού οδηγείτε, λοιπόν, τη χώρα µετά τυµπάνων και
πανηγυρισµών; Αυτή είναι η περίφηµος...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ποιος πανηγυρίζει,
κύριε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά, γιατί εκνευρίζεστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μα, εµένα δείχνετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν δείχνω εσάς. Δεν πρέπει να
βλέπω κάπου; Άµα βλέπω εσάς, πάει να πει ότι σας δείχνω κιόλας; Δεν έχω ανάγκη να σας δείξω. Ηρεµήστε λιγάκι. Ακούστε
τον πολιτικό λόγο που εκφέρουν και άλλοι και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας και κάντε την κριτική σας, αν έχετε επιχειρήµατα.
Η πτώχευση είναι πτώχευση, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας και κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται
να το αλλάξουµε. Και δεν µπορείτε να κάνετε αυτούς τους διαχωρισµούς, οι οποίοι, µπορεί να έχουν µία δευτερεύουσα -κατ’
εµένα- σηµασία, µία αξία, αλλά δεν αλλάζουν το γεγονός ότι φέρατε τη χώρα µέσα σε πτώχευση. Και να σας πω και κάτι άλλο;
Μετά από λίγο αυτή η λεγόµενη επιλεκτική πτώχευση θα γίνει
άτακτη πτώχευση, κανονική πτώχευση.
Θα σας παραθέσω και το άλλο κείµενο που αποδεικνύει του
λόγου του αληθές και δεν το αποδεικνύουµε µε επιχειρήµατα
πλέον δικά µας. Κύριοι, εγκληµατείτε αυτήν τη στιγµή. Δεν το
λέµε µε επιχειρήµατα δικά µας. Μήπως έχετε υπ’ όψιν σας τη µυστική, την απόρρητη έκθεση της τρόικας για το δεύτερο µνηµόνιο και τις προοπτικές του; Αυτή σήµερα δόθηκε στη
δηµοσιότητα από πηγές όχι επίσηµες, τρίτες την διέρρευσαν και
την έχουν ορισµένα site, από τα οποία τη συλλέξαµε. Είναι ακόµα
στα αγγλικά βεβαίως, αλλά µπορεί κανείς εύκολα να κάνει την
µετάφραση. Η έκθεση αυτή της τρόικας είναι κόλαφος, είναι καταπέλτης για το δεύτερο µνηµόνιο. Έρχεται η ίδια η τρόικα να
πει ότι όλο το πρόγραµµα του πρώτου µνηµονίου εκτροχιάστηκε
πλήρως και απολύτως. Μη µου λέτε «συµφωνούµε». Και τώρα τι
λέει για το δεύτερο; Υπάρχουν δύο σενάρια στην έκθεση αυτή,
την απόρρητη, τη µυστική, την έκθεση-καταπέλτη.
Το βασικό σενάριο για τη χώρα αναφέρει ότι θα χρειαστεί επιπλέον 50 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος της δεκαετίας. Στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Ελλάδα θα γνωρίσει ύφεση και του
χρόνου -όχι µόνο φέτος, αλλά και το 2013- και θα γυρίσει σε ανάπτυξη από το 2014. Εν συνεχεία, µε βάση το συγκεκριµένο σενάριο, η οικονοµία θα αναπτύσσεται σχετικά έως το 2020. Με
βάση αυτό το σενάριο, το χρέος υπολογίζεται στο 129% του ΑΕΠ
και δεν θα βγει ποτέ στις αγορές. Το δεύτερο σενάριο, το εναλλακτικό σενάριο, τι λέει; Η πρόβλεψη είναι ότι η χώρα θα έχει
ύφεση 1% το 2013 και το 2014 ανάπτυξη 1,3%. Εν συνεχεία και
µέχρι το τέλος της δεκαετίας, το ΑΕΠ θα αυξηθεί περισσότερο
από 2,3%. Σύµφωνα µε τις υπόλοιπες παραδοχές αυτού του σεναρίου, το χρέος το 2020 φτάνει το 160% του ΑΕΠ. Αυτά λέει η
τρόικα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς τι λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτά πανηγυρίζετε, λοιπόν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καθόλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτά πανηγυρίζετε; Γιατί δεν
δίνετε στη δηµοσιότητα….
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σταµατήστε τις εντυπώσεις επιτέλους! Δηµιουργείτε µονίµως εντυπώσεις εδώ µέσα!
Είναι πάγια τακτική σας αυτή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ! Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Μουσουρούλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δέχοµαι τη διακοπή, αλλά η
διακοπή δεν γίνεται µε φωνασκίες. Εγώ δεν δηµιουργώ εντυπώσεις. Αν δεν σας εκφράζουν, κύριε Μουσουρούλη µου, οι εκφράσεις του Πρωθυπουργού, τι να σας κάνω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η δική σας η πρόταση
ποια είναι για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα σας πω,. Μη φωνάζετε. Σας
βλέπω πολύ εκνευρισµένο. Εντάξει, αλλά συγκρατήστε τα νεύρα
σας. Ακούστε τον αντίλογο και µετά πείτε ό,τι θέλετε, αλλά µη
φωνάζετε. Μη φωνασκείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εσείς κλίνατε επ’
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αριστερά λίγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επ’ αριστερά έχω κλίνει από
καιρό, άλλο δεν µπορώ περισσότερο. Περισσότερο θα είναι αρκετά επικίνδυνο, κύριε Πρόεδρε. Αρκετά έχω κλίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρήστε χωρίς να
κάνετε διάλογο τέτοιου είδους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δεν κάνω διάλογο. Εγώ λέω
επιχειρήµατα.
Εγώ δηµιουργώ εντυπώσεις; Ακούτε τον Υπουργό Οικονοµικών σήµερα και τη συνέντευξή του, τι είπε; Περίπου είπε ότι σωθήκαµε και ανοίγονται περίλαµπροι δρόµοι για το µέλλον.
Ακούσατε τον κύριο Πρωθυπουργό τι είπε; Εγώ τα είπα; Αυτοί
πανηγυρίζουν. Δεν σας εκφράζουν ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπαδήµος;
Ε, δεν φταίω εγώ. Εσείς στηρίζετε «µε τα µπούνια» αυτήν την
Κυβέρνηση. Εσείς κάνατε την επαναδιαπραγµάτευση ως Κυβέρνηση και φέρατε ένα νέο χειρότερο µνηµόνιο, µε πολύ χειρότερες προοπτικές, διότι αυτό λέει η έκθεση της τρόικας. Η ίδια η
τρόικα σας κρεµάει. Η ίδια η τρόικα λέει ότι είναι αδιέξοδο το
πρόγραµµα. Η ίδια η τρόικα λέει, καταλήγοντας στην έκθεσή της,
ότι δεν θα βγει ποτέ η Ελλάδα στις αγορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο κύριος Υπουργός –όχι του ΛΑΟΣ βεβαίως, δεν στηρίζει τώρα
την Κυβέρνηση το ΛΑΟΣ - της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι θα γλυτώσουµε 103 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σας απαντάω µε επιχειρήµατα και πάλι, όχι µε ρητορικές.
Υπουργέ µου, δεν είναι 103 δισεκατοµµύρια. Λέτε ψέµατα! Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό γιατί ξέρετε την αλήθεια. Σήµερα ο
κ. Βενιζέλος –ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών, που πήγε και διαπραγµατεύτηκε- είπε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα
φτάσει πλέον τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ, για να µην πούµε ότι
θα τα ξεπεράσει.
Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κατά 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ξέρετε µε τι θα γίνει; Με νέο δάνειο. Εποµένως,
αφαιρέστε τα 50 δισεκατοµµύρια από τα 103 δισεκατοµµύρια. Τι
µας µένει; Μας µένουν 53 δισεκατοµµύρια.
Πάµε τώρα στο κούρεµα των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτό θα
ξεπεράσει τα 12 δισεκατοµµύρια. Αν δε, προσθέσουµε και το
κούρεµα –που δεν ξέρω πώς θα το αντικαταστήσετε- των άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αλλά και το κούρεµα που
προστέθηκε στη συµφωνία των δανείων που έχει εγγυηθεί το δηµόσιο προς τις ΔΕΚΟ, αντιλαµβάνεστε πού φτάνουµε.
Άρα, θα πάµε σε µια αποµείωση χρέους κάτω από τα 40 δισεκατοµµύρια, για να µην πω ότι θα είναι µεταξύ 30 και 40 δισεκατοµµυρίων. Αυτή η αποµείωση σε ένα χρέος, που φτάνει τα 360
δισεκατοµµύρια χοντρικά, ξέρετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Άρα, άνθρακες ο θησαυρός! Άρα, δεν έχει προοπτική το χρέος,
δεν είναι βιώσιµο. Το χρέος πνίγει τη χώρα.
Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Το µόνο που µένει είναι η µνηµονιακή λεηλασία δια κατεπειγόντων πραξικοπηµάτων, που έρχονται βροχή το ένα µετά το άλλο, κάνοντας επί της ουσίας
κουρελόχαρτο τον Κανονισµό της Βουλής. Βέβαια, ο Κανονισµός
προβλέπει και το κατεπείγον, αλλά δεν µπορεί όλα να είναι κατεπείγοντα, τα πάντα να γίνονται µε κατεπείγουσες διαδικασίες.
Διότι το κατεπείγον προβλέπεται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας, τον οποίο εσείς διαµορφώνετε. Αν διαµορφωθεί ως κανόνας
το κατεπείγον, τότε η Βουλή δεν θα λειτουργεί.
Να σας πω που θα φτάσετε; Στο υπέρ-υπέρ επείγον. Ξέρετε
πώς θα γίνονται τα νοµοσχέδια σε λίγο σ’ αυτήν την Αίθουσα; Θα
έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος θα τα ευλογεί και θα περνάνε, θα ψηφίζονται. Κάπως έτσι θα περνάνε τα νοµοσχέδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επισφαλής προφητεία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκεί φτάσαµε. Δεν ξέρω, κάποτε
έτσι νοµοθετούσαµε, δια της ευλογίας.
Και βεβαίως στο νοµοσχέδιό σας δεν υπάρχει καµµία ελεύθερη αγορά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Υπάρχει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι µια λέξη ωραία η λέξη
«ελεύθερη αγορά». Μιλάτε για απελευθέρωση λες και είναι σκλα-
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βωµένα τα πάντα. Μιλάτε για απορρύθµιση, ευελιξία στην αγορά
εργασίας, φιλελευθερισµός. Πολύ ωραίες λέξεις! Όλα ωραία τα
λέτε, αλλά πίσω απ’ αυτές τις ωραίες τις µαγικές λέξεις, κρύβεται
η παράδοση αυτών των αγορών στα ιδιωτικά συµφέροντα και µάλιστα σε καρτελοποιηµένες ρυθµίσεις, ολιγοπωλιακές οι οποίες
διαµορφώνουν όρους που πλήττουν και την ανάπτυξη και την οικονοµία και τους πολίτες. Διότι σε λίγο µε αυτό το νοµοσχέδιο η
αγορά θα έχει ελεγχθεί από δύο, το πολύ τρεις παίχτες….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τετρακόσιοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …που θα είναι και ξένοι, µεγάλες
εταιρείες στο πλαίσιο της Ευρώπης των αγορών που διαµορφώνονται και οι οποίοι θα έχουν το φιλέτο µε εργασιακές σχέσεις
δουλοφροσύνης, δουλείας και µε ανύπαρκτες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό έχει γίνει µε όλες τις απελευθερωµένες αγορές,
αυτό κάνετε και µε τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μαυρουδής Βορίδης να λάβει το λόγο, οργανώνοντας την παρέµβασή του µε τη σκέψη ότι καταλήγει η συζήτηση εδώ, δίνοντας ευσύνοπτα απαντήσεις, όπως ξέρετε και όπως πρέπει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κατ’ αρχάς ευχαριστώντας τους συναδέλφους,
ειδικώς όσους είχαν την καλοσύνη να κάνουν συγκεκριµένες συνεισφορές.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από το εξής. Σήµερα είναι µία
πολύ σηµαντική ηµέρα, γιατί επιτέλους µετά από ένα σηµαντικό
χρονικό διάστηµα στο οποίο υπήρξαν πολιτικές επαχθείς αλλά
αναγκαίες, αυτές οι πολιτικές και οι θυσίες του ελληνικού λαού
έρχονται να επιβραβευθούν µε κάτι πάρα πολύ συγκεκριµένο: µε
την αποµείωση του δηµοσίου χρέους.
Τώρα, αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σηµαίνει αποµείωση
του δηµοσίου χρέους και θεωρούν ότι δεν έχει σηµασία η ανταλλαγή των οµολόγων, διότι θα έπρεπε να γίνει ανταλλαγή των
οµολόγων χωρίς ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτό να
πάνε να το πουν στους καταθέτες οι οποίοι, αν δεν γινόταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα έχαναν τις καταθέσεις τους.
Να πάνε να τους το εξηγήσουν αυτό.
Άρα, να λέµε συγκεκριµένα πράγµατα. Υπάρχει βεβαίως ένα
καινούργιο χρέος το οποίο δηµιουργείται και το οποίο χρησιµοποιείται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όµως, αποτελεί όρο και για να
διατηρούν οι καταθέτες τις καταθέσεις τους ασφαλισµένες και
για να διατηρείται σταθεροποιηµένο το τραπεζικό σύστηµα και
για να µπορεί το τραπεζικό σύστηµα να λειτουργήσει. Αυτό είναι
που επιτυγχάνεται. Τώρα, αν για ορισµένους αυτό είναι άνευ σηµασίας, µε γεια τους µε χαρά τους! Όµως, για να καταλάβω, πώς
είναι άνευ σηµασίας η αποµείωση του χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια και συµβαίνει να το λένε αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται
ότι έπρεπε να σβηστεί τελείως το χρέος; Πώς δηλαδή από τη µία
µεριά εξασφαλίζεται κατά 50% η µείωση του χρέους σήµερα –
αυτή είναι η επιτυχία- χωρίς να διαταραχθεί στην ουσία το τραπεζικό σύστηµα, τα ασφαλιστικά ταµεία, η συµµετοχή της χώρας
σ’ αυτό που είναι το διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι –αυτό επιτυγχάνεται σήµερα- και από την άλλη µεριά λέµε ότι υπάρχει µια
άλλη επιλογή, καλύτερη, µε την οποία θα εξαφανιστεί το χρέος,
αλλά δήθεν δεν θα έχουµε όλες τις συνέπειες αυτής της άτακτης
χρεοκοπίας; Ποιος από τους δυο µας κοροϊδεύει τον ελληνικό
λαό; Ποιος από τους δυο µας λέει ψέµατα; Ποιος είναι εκείνος ο
οποίος παριστάνει ότι υπάρχει άτακτη χρεοκοπία χωρίς καµµία
συνέπεια, ενώ από την άλλη µεριά αυτοί οι οποίοι οργανώνουν
τη συντεταγµένη αποµείωση του χρέους µε τη συναίνεση των
διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε τη συναίνεση και τη
στήριξη της διεθνούς κοινότητας, δήθεν είµαστε εµείς που κοροϊδεύουµε, ενώ οι άλλοι λένε την αλήθεια;
Εγώ ξαναλέω: ιδεολογικές διαφωνίες µπορούµε να έχουµε
όσες θέλετε. Διαφωνίες αρχής και φιλοσοφικές, επίσης. Όµως
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διαφωνίες επί του πραγµατικού δεν νοείται να έχουµε.
Μιλάτε για τις απελευθερωµένες αγορές και λέτε ότι δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσµα. Φέρνουν µειώσεις τιµών. Έχω έναν κατάλογο να καταθέσω για να τον µελετήσετε, ο οποίος προέρχεται
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, αναφορικά µε το πώς µειώθηκαν οι τιµές µετά από την απελευθέρωση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι θεαµατικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η καµπύλη του
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή που ανεβαίνει, η καµπύλη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καµµία σχέση! Γι’ αυτό η Στατιστική κάνει αλχηµείες!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Καµµία σχέση; Να υποθέσω, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, εφόσον δεν πείθεστε για το αποτέλεσµα στην ταχυδροµική
αγορά, ότι πάντως είστε σύµφωνος µε την απελευθέρωση στις
τηλεπικοινωνίες. Διότι βεβαίως εδώ το αποτέλεσµα είναι αδιάψευστο. Ή διαφωνούµε και µ’ αυτό;
Άρα, εδώ να συνεννοηθούµε. Ξαναλέω: χρησιµοποιήστε επιχειρήµατα αρχής. Πείτε: «Δεν µου αρέσει εµένα η ελευθερία της
αγοράς. Τα θέλω όλα κρατικά. Μ’ αρέσει να έχω ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Είναι υπέροχα. Περνάγαµε τέλεια. Αυτό θέλουµε». Πείτε τέτοια. Όταν όµως έρχεστε να µιλήσετε µε
στοιχεία, όταν έρχεστε να µιλήσετε επί της πραγµατικότητας,
αυτό είναι µια διαφορετική κατάσταση.
Επιτρέψτε µου να πω και κάτι άλλο. Κι αυτό πηγαίνει προς το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Εγώ θα αναγνωρίσω το εξής.
Υπήρχε πράγµατι –κι αυτό είναι αλήθεια- επί Σοβιετικής Ενώσεως
εξασφαλισµένη εργασία. Αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε πράγµατι
επί Σοβιετικής Ενώσεως εξασφαλισµένη µόρφωση. Κι αυτό είναι
αλήθεια.
Αλλά χωρίς να συζητήσω για το υλικό επίπεδο, γιατί πράγµατι
εκεί θα πηγαίναµε σε µία φιλοσοφική διαφωνία, ποιο είναι το
υλικό επίπεδο, ποιο είναι το επίπεδο ζωής, τι σηµαίνει το ελάχιστο επίπεδο ζωής και το ελάχιστο επίπεδο µορφώσεως; Αυτή
είναι µία συζήτηση. Αυτό, όµως, που δεν υπήρχε και οφείλετε να
το λέτε, είναι ότι δεν υπήρχε ελευθερία, δεν υπήρχαν πολιτικές
ελευθερίες, δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν υπήρχαν
δηµοκρατικές ελευθερίες.
Αν, λοιπόν, κάποιος θέλει να επιλέξει το καθεστώς το οποίο
υπερασπίζεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, πρέπει να διαλέγει όλο το πακέτο. Ναι, σύµφωνοι, µπορεί να υπήρχε, λοιπόν,
εξασφαλισµένη εργασία και µπορεί να µην υπήρχε ανεργία, αλλά
ταυτόχρονα επιλέγει να είναι αγκαλιά µε την KGB, µε τη STASI,
µε τα γκουλάγκ, µε αυτήν την πραγµατικότητα. Επιλέγει και τα
δύο, δεν επιλέγει το ένα από τα δύο.
Εκεί, λοιπόν, πράγµατι οι λαοί…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εκεί γίνονταν συλλήψεις καθηµερινές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Βεβαίως, υπήρχαν αυτά που ξέρουµε ότι υπήρχαν.
Άρα, λοιπόν, αυτά που πλέον θα µου επιτρέψετε να σας πω,
είναι αδιαµφισβήτητη ιστορική πραγµατικότητα, είναι ιστορικά
δεδοµένα.
Εγώ γι’ αυτό το λέω, θεωρώ ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας λέει κάτι πολύ συγκεκριµένο, λέει κάτι πολύ σαφές.
Για να το κλείσουµε. Δέχθηκα µία κριτική κυρίως από τους
πρώην συναγωνιστές µου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Θα ήθελα απλώς να υπενθυµίσω το εξής, για να το τελειώνουµε:
Εγώ ψήφισα το πρώτο µνηµόνιο, παρ’ ότι πίστευα ότι έχει υφεσιακά χαρακτηριστικά, παρ’ ότι πίστευα ότι είναι ατελές, παρ’ ότι
συµµεριζόµουν και ανέπτυξα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και όχι
αλλού ένα µεγάλο κοµµάτι κριτικών σκέψεων για το πόσο ελλιπές
ήταν αυτό το πρώτο µνηµόνιο. Αυτό το ψηφίσαµε µαζί, αν δεν
κάνω λάθος.
Εν συνεχεία, για να είµαστε απόλυτα συνεννοηµένοι, υποστήριξα την κυβέρνηση συνεργασίας και υποστήριξα ότι ήταν µία
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αναγκαιότητα για µια σειρά από λόγους:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ο πρώτος λόγος ήταν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε φθάσει
στα δικά της όρια και είχε οδηγήσει σε µία σειρά από αδιέξοδα.
Και στήριξα την κυβέρνηση συνεργασίας µε την εξής εντολή, να
πάρουµε τη δανειακή σύµβαση, αυτή ήταν η εντολή της συγκεκριµένης Κυβερνήσεως, να πάρουµε τη δόση η οποία εκκρεµούσε τότε, να διαπραγµατευθούµε τη δανειακή σύµβαση, η
οποία θα οδηγούσε ακριβώς στην αποµείωση του χρέους, να διεξαχθεί το PSI και η ανταλλαγή των οµολόγων και να πάµε σε
εκλογές. Αυτή ήταν η εντολή της Κυβερνήσεως Παπαδήµου. Και
ήταν η εντολή που επίσης, αν δεν απατώµαι, τη δώσαµε µαζί και
κατ’ εντολήν ακριβώς αυτού του πράγµατος υπήρξα Υπουργός
και είµαι Υπουργός της Κυβερνήσεως του Λουκά Παπαδήµου.
Η Κυβέρνηση αυτή, σύµφωνα µε όσα συµφωνήθηκαν από τους
πολιτικούς Αρχηγούς, εκτέλεσε και εκτελεί την εντολή τους και
έφερε στην ελληνική Βουλή το αποτέλεσµα µίας διαπραγµάτευσης, στην οποία συµµετείχαν τρεις πολιτικοί Αρχηγοί και όχι δύο.
Συµµετείχαν τρεις πολιτικοί Αρχηγοί.
Εγώ το προϊόν αυτής της διαπραγµατεύσεως το ψήφισα. Κι
επειδή ψήφισα το προϊόν αυτής της διαπραγµατεύσεως, διεγράφην από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατός µου.
Άρα αντιλαµβάνοµαι -για να το πω διαφορετικά- τις πικρίες και
τις σέβοµαι. Αλλά παρακαλώ πολύ για ζητήµατα συνέπειας δεν
θα εγκαλείτε εµένα. Εγώ έχω αταλάντευτη συνέπεια σε αυτό το
οποίο υποστήριζα και υποστηρίζω. Δικαίωµα του καθενός να
κάνει πολιτική διαφωνία, δικαίωµα του καθενός να αλλάζει την
πολιτική του στάση, αλλά να µε εγκαλείτε για πολιτική ασυνέπεια
εµένα, που έχω γραµµική απολύτως στοχευµένη στάση στα ζητήµατα αυτά, τα οποία -ανοίγω µία παρένθεση- δεν είναι, κύριε
Πρόεδρε, ήσσονος σηµασίας, δεν είναι η παράγραφος άλφα ή η
βήτα του νοµοσχεδίου για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, αλλά
είναι µεγάλα κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, τα οποία θα µας συνοδεύσουν το επόµενο χρονικά διάστηµα.
Άρα, λοιπόν, ας αφήσουµε το ποια είναι τα κίνητρα και ποια
δεν είναι, γιατί η συζήτηση είναι εξαιρετικά απλή. Μεγάλες αποφάσεις ελήφθησαν εκείνη την Κυριακή, όπου το ελληνικό Κοινοβούλιο έπρεπε να ψηφίσει ή να µην ψηφίσει τη δανειακή
σύµβαση, να υποστηρίξει ένα συγκεκριµένο οικονοµικό πρόγραµµα, όπως το διαπραγµατεύθηκαν οι πολιτικοί Αρχηγοί και η
Κυβέρνηση, όπως είχε δώσει εντολή το ελληνικό Κοινοβούλιο, εν
τέλει, να αφήσουν τη χώρα στη χρεοκοπία ή να διασώσουν τη
χώρα, όπως το πράττουµε. Αυτό ήταν το διακύβευµα εκείνης της
Κυριακής!
Έπραξα κατά τη συνείδησή µου και αυτό είναι όλο. Πολιτική
διαφωνία έχουµε. Τίποτα άλλο δεν έχουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Βορίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µην ανοίξουµε τώρα νέο κύκλο οµιλιών. Εµείς παραιτηθήκαµε από τη δευτερολογία µας, ακριβώς για να ολοκληρωθεί η συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε δίκιο.
Στη συνέχεια το λόγο θα λάβει και ο κ. Χαλβατζής για ένα
λεπτό, όπως και ο κ. Λαφαζάνης.
Κύριοι συνάδελφοι, στη δική σας ευθύνη είναι να συγκρατηθείτε και κατά το ήθος και κατά το περιεχόµενο και κατά το
χρόνο.
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ως γνωστόν, ο κ. Καρατζαφέρης για να συµµετέχει σε µια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, έθεσε τρεις όρους. Ο πρώτος ήταν
να µη γίνει περαιτέρω µείωση µισθών και συντάξεων. Ο δεύτερος
είναι να µην εκχωρήσουµε εθνική κυριαρχία και να µην επιτρέψουµε να ελαττωθεί ο εθνικός πλούτος –κυρίως ο ορυκτός πλούτος- και ο τρίτος ήταν να καταργηθεί το νοµοσχέδιο που αφορά
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την παροχή ιθαγένειας µε τέτοια ευκολία στους λαθροµετανάστες, οι οποίοι συνολικά πρέπει να απελαθούν.
Θέσαµε αυτό το πλαίσιο. Συµµετείχαµε σε µια προσπάθεια καταλυτικά για τη σωτηρία της πατρίδας, γιατί πιστεύαµε σε αυτό
το εγχείρηµα. Οι δύο συνοµιλητές µας, εκπροσωπώντας τους
πολιτικούς τους οργανισµούς, επέλεξαν να έχουν µέγιστη υποχωρητική στάση στις αιτιάσεις των δανειστών µας.
Ο κ. Καρατζαφέρης έγκαιρα είχε δώσει µε επιστολές από το
Δεκέµβριο και στον κ. Παπαδήµο και στους Αρχηγούς τις θέσεις
του. Στις 7 Ιανουαρίου επανήλθε. Στις 31 Ιανουαρίου απευθύνθηκε σε Ευρωπαίους ζητώντας να υπάρχει και η σύννοµη αντίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά το ζήτηµα της
δανειακής σύµβασης, αν υπόκειται στις αρχές της κοινοτικής αλληλεγγύης και στο άρθρο 22 –το τονίζω αυτό- της Συνθήκης της
Λισαβόνας.
Ήταν συγκεκριµένη η στάση µας. Μπήκε στη διαπραγµάτευση
για να περισώσει ό,τι µπορούσε και να βάλει φρένο σε µεγάλους
κινδύνους. Ζήτησε να υπάρχει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη βιωσιµότητα, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για
τη νοµιµότητα έκθεση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους πού
πάµε, σε ποιο δίκαιο και µε ποιους όρους. Δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις. Υπήρξε µια ταχύτατη εκβιαστική εξέλιξη. Θεώρησε
ότι αυτό ήταν µια παγίδα εις βάρος του ελληνικού λαού.
Προφανώς και ο κ. Βορίδης δεν απεδέχθη τους όρους, για
τους οποίους ενετάχθη στην Κυβέρνηση αυτή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Δεν τον δέσµευσαν. Δεν τον αφορούσαν στη
συνέχεια οι προϋποθέσεις, για τις οποίες όµως και αυτός και όλοι
οµόφωνα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα που είχαµε πραγµατοποιήσει πέντε µέρες πριν την Κυριακή της 12ης Φεβρουαρίου,
όπου είχαµε πει ότι εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος πράγµατι «να
τα στυλώσει» αν παρθούν λαθεµένες αποφάσεις που δεν τεκµαίρεται ότι υπάρχει βιώσιµη λύση για το χρέος µας και για την πατρίδα µας.
Ο ίδιος θεώρησε –δικαίωµά του- ότι ήταν επιλογή του να αυτονοµηθεί, να ακολουθήσει τη µνηµονιακή γραµµή, την οποία
ασυνεπώς υποστήριξε. Λέω «ασυνεπώς» γιατί εµείς καταψηφίζοντας το άρθρο 2 που έλεγε όχι µείωση µισθών και συντάξεων
του πρώτου µνηµονίου, σηµατοδοτούσαµε µια στάση.
Όταν εµείς καταψηφίζαµε οµόφωνα τους εφαρµοστικούς νόµους και µε ονοµαστικές, όταν καταψηφίζαµε το µεσοπρόθεσµο
πέρυσι το καλοκαίρι, δεν αντιστάθηκε. Όταν καταψηφίσαµε τον
εφαρµοστικό, δεν αντιστάθηκε. Όταν καταψηφίσαµε το πολυνοµοσχέδιο του Οκτωβρίου που ήταν η φάση διαπραγµάτευσης
του ΠΑΣΟΚ µε την τρόικα, δεν αντιστάθηκε.
Επέλεξε να αντισταθεί στο κόµµα του, υπερασπιζόµενος τη
δική του συνείδηση. Εάν αυτή είναι ευκαιριοθηρική -οπορτουνιστική τη λέει η παραδοσιακή Αριστερά- ή εάν είναι προς τιµήν
του, είναι µια προσωπική του επιλογή. Δεν θα σταθούµε σ’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πω, όµως, επί της ουσίας δυο πράγµατα ακόµα. Η άτακτη
χρεοκοπία είναι η κινδυνολογία των τροικανών για να µας αναγκάσουν, να περισώσουν οι ίδιοι τα 78 δισ. τα οποία από τη µια
τσέπη λογιστικά θα βάλουν στην άλλη µε αυτό το δάνειο. Αυτή
ήταν όλη η δανειακή σχέση.
Εµείς λέµε όχι και στην τακτικά προγραµµατισµένη χρεοκοπία
που στοχεύουν στο εγγύς µέλλον σε βάρος της χώρας µας,
αφού έχουν γράψει υποθήκη όλη την ελληνική περιουσία για να
µας αρπάξουν µέσω της µειωµένης κυριαρχίας τον πλούτο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να ολοκληρώσω.
Όλοι ξέρουν -και κυρίως όσοι θήτευσαν στο ΛΑΟΣ- τι σηµαίνει
φυσικό αέριο µε αξία 1 τρισ. ευρώ και πόσο πονάνε γι’ αυτό, αλλιώς δεν θα δάνειζαν µία εάν δεν είχαν συγκεκριµένη στόχευση.
Το έντεχνο σερβίρισµα της ήττας που επήλθε στην διαπραγµάτευση σήµερα µε τη λογική ότι η αγορά αυτορυθµίζεται, είναι
µια ακραία αντίληψη. Η αγορά αυτή δεν αυτορρυθµίστηκε. Υπάρχει διεθνής προστατευτισµός στο µεγάλο χρηµατιστικό, τοκογλυφικό κεφάλαιο εις βάρος µας. Γι’ αυτό και εµείς επαναφέραµε
τον όρο δανεισµού. Κράτος είµαστε, σε κατάσταση ειδικών αναγκών είµαστε. Να θυµίσουµε τη θέση της Αργεντινής το 2000 που
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κέρδισε το Διεθνές Δικαστήριο γιατί δεν µπορούσε να πάρει
µέτρα σε βάρος της κοινωνικής συνοχής του αργεντίνικου λαού.
Δεν είµαστε ανοχύρωτοι στη διαπραγµάτευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κάνετε µια αναγωγή
γνωστών και κοινοτύπων πραγµάτων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω. Είναι
οι τελευταίες µου φράσεις.
Τον Ιούλιο έρχονται 5 δισεκατοµµύρια µέτρα πάλι από την
αδειανή τσέπη του νεόπτωχου ελληνικού λαού. Τα υφεσιακά
µέτρα τα οποία καταγγέλλει ο κ. Βορίδης, τα υπογράφει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και χωρίς καµµία
προοπτική εγκλωβίζεται ο ελληνικός λαός στο «ντρόκλορο» –το
τονίζω για όσους ξέρουν από αγροτικές εργασίες- της σύνθλιψης των δανειστών µας µε σύµβαση προσχώρησης, σύµβαση
Αγγλικού Δικαίου. Πλέον τα πράγµατα δυσκολεύουν για τη χώρα
µας και είµαστε σε πολύ χειρότερη θέση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τα ίδια ακούµε και από
τον ΣΥΡΙΖΑ οπότε µη δώσετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην προεξοφλείτε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Δεν θα είναι
επί κοινοτοπιών και επαναλήψεων, θα είναι σε απάντηση.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µια πραγµατικότητα την οποία βιώνει η συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού λαού. Έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας. Στο
όνοµα της σωτηρίας της χώρας παίρνονται σήµερα και θα συνεχιστούν και το επόµενο διάστηµα, βάρβαρα, αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντικοινωνικά µέτρα.
Βεβαίως, η κινδυνολογία συνεχίζεται. Η τροµοκρατία συνεχίζεται. Θα φτωχύνει η Ελλάδα, θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα! Πάνω
από ένα εκατοµµύριο είναι οι άνεργοι. Εκατοντάδες χιλιάδες
είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται και δεν πληρώνονται. Τους δίνουν έναντι, 100, 150, 180 ευρώ.
Όλοι όσοι στήριξαν το πρώτο µνηµόνιο, όλοι όσοι στηρίζουν
το δεύτερο µνηµόνιο, όλοι όσοι µε πράξεις -όχι θεωρητικά- µε
έργα καταστρέφουν τη ζωή του λαού, πρέπει να λογοδοτήσουν
στον ελληνικό λαό. Πρέπει να λογοδοτήσουν και µε λόγο και µεθαύριο στις εκλογές µε πράξη. Βεβαίως και να απολογηθούν στο
λαό.
Το να χρησιµοποιούµε συνεχώς στοιχεία που δεν έχουν καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα, το να επισείουµε πολύ συχνά τον
«µπαµπούλα» του Κοµµουνισµού δείχνει –αν µη τι άλλο- αδυναµία.
Για άλλη µια φορά θέλουµε να πούµε ότι η σοσιαλιστική κοινωνία, για την οποία το Κοµµουνιστικό Κόµµα παλεύει, αργά ή
γρήγορα θα είναι πραγµατικότητα και θα είναι η απάντηση στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, την οποία στήριξαν και στηρίζουν
όλα τα αστικά κόµµατα και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και
ο ΛΑΟΣ και άλλοι. Αυτή είναι η απάντησή µας.
Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Θα δώσω το λόγο στον κ. Λαφαζάνη, θα δώσω το λόγο και
στον κ. Μουσουρούλη και θα κλείσει ο κύριος Υπουργός, ο
οποίος έχει και κάποια νοµοτεχνική βελτίωση συγκεκριµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να κλείσει, όµως, όχι να ξανανοίξει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δικαιούµαι να οµιλώ τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα κλείσει είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί µπορεί να ξανανοίξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό τι είναι; Εκτίµηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προειδοποίηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εκτίµηση των µελλον-
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τικών πραγµάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέω γιατί συνήθως ανοίγει θέµατα, δεν κλείνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σαν αίρεση, λέµε στα
νοµικά, περί βεβαίου και αορίστου πράγµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µία ανακοίνωση προς το
Σώµα.
21-2-2012
Ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι
Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και οι Υπουργοί Επικρατείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κατέθεσαν σχέδια νόµων:
Α) «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν. 40462012».
Β) «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως
του ελληνικού δηµοσίου µε συµφωνία των οµολογιούχων».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με θλίψη είµαι υποχρεωµένος να σας πω, κύριε Υπουργέ, κάτι
που µου δόθηκε η ευκαιρία και µια άλλη φορά να το πω, ότι δεν
είσαστε στη δεκαετία του 1950, δεν είµαστε στη δεκαετία του 1950
και ούτε εσείς είστε ο Σολζενίτσιν του 2012 για να θυµάστε, υποτίθεται µετά πόνου, τα γκουλάγκ και όλα όσα συµπαροµαρτούντα
υποτίθεται ή πραγµατικά ήταν σε µια άλλη φάση µιας άλλης περιόδου.
Αυτή η περίοδος δεν µπορούσε να έχει ποτέ τέτοιες συνέπειες
για την Ελλάδα ούτε για όλη την Ευρώπη. Από τότε που κατέρρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισµός µε όλα τα προβλήµατά του και
ανεδείχθη ένας καπιταλισµός άγριος, ανεξέλεγκτος, µας έφτασε
εδώ που µας έφτασε.
Καλό είναι να τα σκέφτεστε αυτά και να µη θεωρείτε ότι µπορείτε να επαναφέρετε ένα καινούργιο αντικοµµουνιστικό και αντιαριστερό κλίµα σ’ αυτήν την Αίθουσα, προκειµένου να
ξεπεράσετε και να υπερβείτε τα προβλήµατα που δηµιουργεί και
προκαλεί η πολιτική σας και τα οποία είναι καταστροφικά προβλήµατα.
Οδηγείτε σε πτώχευση –όπως σας είπα και δεν απαντήσατε τη χώρα. Αύριο φέρνετε κατ επειγόντως ρύθµιση πραξικοπηµατική, µε την οποία καθορίζετε τις ρήτρες συλλογικής χρεοκοπίας
της χώρας. Έτσι πρέπει να τις πούµε.
Αυτό, αν το πείτε επιλεκτική πτώχευση, δεν έχει καµµία αξία.
Πείτε το, όπως θέλετε. Πτώχευση είναι. Και ακολουθεί, βεβαίως,
και η άτακτη πτώχευση µε την οποία προσπαθείτε να φοβίσετε
τον ελληνικό λαό, για να περάσετε αυτά τα µέτρα.
Βεβαίως, µπορεί µία χώρα να αναγκαστεί να µην αποπληρώσει
το χρέος της και µε δική της πρωτοβουλία, για να διασωθεί και
για να ανασάνει, να επιχειρήσει µία στάση πληρωµών. Αυτό,
όµως, τουλάχιστον θα το κάνει περήφανη, για να ανοίξει καινούργιες προοπτικές. Δεν θα γίνει υποδουλωµένα, νεοαποικιακά ως
προτεκτοράτο και µε ένα καταστροφικό µέλλον. Αυτό κάνετε
εσείς τώρα.
Για ποιες τράπεζες µου µιλάτε; Σας απέδειξα µε νούµερα ότι
δεν υπάρχει αποµείωση χρέους 103 δισεκατοµµυρίων. Σας το
απέδειξα. Σας είπα ότι δεν θα φθάσει ούτε 40 δισεκατοµµύρια η
αποµείωση αυτή, γιατί 50 δισεκατοµµύρια είναι οι τράπεζες και
τα ασφαλιστικά ταµεία. Και µου είπατε «µα, τι να κάνουµε; Μπορούµε να έχουµε αποµείωση χρέους χωρίς ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών;». Αυτή είναι η απάντηση; Εγώ δεν σας έθεσα αυτό
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το ερώτηµα. Σας ρώτησα πόσο µειώνεται το χρέος, για το οποίο
λέτε αναλήθειες, ψέµατα στην ουσία.
Όσον αφορά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αν πρέπει
να την κάνετε και θέλετε να την κάνετε, θα περάσουν οι τράπεζες
στο δηµόσιο. Θα περάσουν στο δηµόσιο, όχι µε λεφτά των φορολογουµένων να κάνουν πάρτι οι τραπεζίτες. Όταν ήταν οι
καλές εποχές, τα κέρδη ήταν στην τσέπη. Τώρα, φέρτε τα λεφτά,
φορολογούµενοι, για να σώσουµε τις τράπεζες. Δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα. Αυτά τα πράγµατα δεν είναι λογικά.
Σας απέδειξα, επίσης, ότι αυτό το πρόγραµµα είναι αδιέξοδο.
Και ότι είναι αδιέξοδο πρόγραµµα δεν το λέω εγώ. Καταθέστε
την απόρρητη έκθεση της ίδιας της τρόικας. Αυτή λέει ότι αυτό
το πρόγραµµα δεν βγαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όλο επαναλήψεις κάνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, σε αυτά απαντάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν χρειάζεται. Προχωρήστε στο συµπέρασµά σας και τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η επανάληψη δεν είναι κακή.
Είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Repetitio est mater studiorum.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω µε την περίφηµη τηλεφωνία σας. Δεν ξέρετε ότι στις
τηλεπικοινωνίες υπάρχει το περίφηµο καρτέλ, όπου οδηγούν την
κούρσα, ο OTE -η «DEUTSCHE TELEKOM» τώρα- και η «VODAFONE»; Δεν το γνωρίζετε αυτό; Μου λέτε ότι πέφτουν οι τιµές;
Μα, η σηµερινή τηλεφωνία έπρεπε να είναι δωρεάν µε τα τεχνολογικά µέσα που υπάρχουν. Μου λέτε ότι πέφτουν οι τιµές; Μα,
τι λέτε τώρα; Από αυτό πέφτουν; Δεν υπάρχει καρτέλ, δεν υπάρχει κερδοσκοπία στο χώρο, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας
καταµαρτυρούµε;
Αφήστε, λοιπόν, τα περί ελεύθερων αγορών. Οι ελεύθερες
αγορές έχουν «καταστρέψει» τον πλανήτη, οι ελεύθερες αγορές
έχουν «καταστρέψει» την Ευρώπη, κυβερνούν οι αγορές, έχουµε
δικτατορία των ελεύθερων αγορών. Οι ελεύθερες αγορές είναι
αυτές που έφεραν τη χώρα µας ως εδώ που την έφεραν.
Δεν θέλω να σας πείσω. Είµαι υποχρεωµένος, όµως, να καταθέσω τον αντίλογο σε αυτά τα πράγµατα, τα οποία είναι –υποτίθεται- θέσφατα και δόγµατα στην εποχή µας, αλλά πολύ
γρήγορα θα πεταχτούν στο καλάθι της ιστορίας, στο καλάθι των
αχρήστων, διότι δεν µπορεί να επιβιώσει ούτε ο πλανήτης ούτε
η Ευρώπη ούτε η Ελλάδα µε αυτά τα δόγµατα. Πρέπει να αλλάξουν πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να ζητήσω από την αριστερή πτέρυγα της Βουλής
να αλλάξει τρόπο σκέψης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μπορείτε να το ζητήσετε, αλλά δεν θα αλλάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το γνωρίζω. Γι’ αυτό και
δεν το ζητώ.
Εσείς, κύριε Λαφαζάνη, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, είστε
υπέρ της µίας και µοναδικής επιλογής και αυτή πρέπει να είναι
κρατική, κατά τη γνώµη σας.
Αυτό, όµως, κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι ευδοκίµησε για
κάποιο χρονικό διάστηµα στον υπαρκτό σοσιαλισµό, ο οποίος
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κατέρρευσε παταγωδώς και έχουν µείνει σε κάποιες χώρες –
όπως και στη δική µας- ορισµένα παραρτήµατα ακόµα ανοικτά.
Αυτό είναι δικαίωµά σας και να το κρατάτε ανοικτό και να ζητάτε
και πελάτες. Εκείνο, όµως, που δεν είναι δικαίωµά σας είναι το
να συνεχίζετε να επιτείνετε, να καλλιεργείτε την αβεβαιότητα σε
αυτήν τη χώρα. Και, δυστυχώς, δεν το κάνετε µόνο µέσα στη
χώρα. Οι λόγοι είναι γνωστοί, άγρα ψήφων. Το κάνετε και έξω.
Αναφέρθηκα και στην επιστολή του κ. Τσίπρα προς το εξωτερικό.
Είπα και στην πρωτολογία µου ότι κανείς δεν µπορεί να είναι
ευτυχής από αυτήν τη συµφωνία. Κανείς! Πιστεύω ότι µπορούµε
όλοι να συµφωνήσουµε ότι µία συµφωνία τέτοιου είδους για να
είναι επωφελής, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συνεισφέρουν
ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Αυτό θα το δείξει η ζωή, θα
το δείξει η εφαρµογή.
Ωστόσο, θα έπρεπε εσείς να είχατε αναλογιστεί πού θα βρισκόµασταν σήµερα διαφορετικά. Διότι, κύριε Πρόεδρε, είµαστε
ένας λαός που λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε το
εξωτερικό. Αν πάρει φωτιά ένας κινηµατογράφος, δεν θα βγουν
οι Έλληνες ο ένας πίσω από τον άλλο στη σειρά, αλλά όλοι µαζί
και θα καούν. Τέτοιου είδους σκέψεις δεν κάνατε ποτέ.
Αντιθέτως, τολµώ να πω ότι προτιµάτε να παρακολουθείτε
αυτήν την καταστροφή από τα θεωρεία και να τη σχολιάζετε από
τα µικρόφωνα. Ειδικά αυτήν τη στιγµή θέλει σοβαρότητα, θέλει
προσήλωση, θέλει υπευθυνότητα. Το µήνυµα που πρέπει να στείλουµε στον ελληνικό λαό είναι ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα όλοι
µαζί µπορούµε να παραµερίσουµε προς το παρόν αυτά που µας
χωρίζουν σε ιδεολογική ή άλλη βάση και να δούµε την επόµενη
µέρα. Διότι, κύριε Λαφαζάνη και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
δεν είστε επιβάτες τρίτης, δεύτερης ή πρώτης θέσης. Το καράβι
είναι ενιαίο. Αυτό περιµένει ο κόσµος από εµάς. Και ειδικά κάποιοι εξ ηµών που έχουµε διαβάσει λίγο παραπάνω από τους άλλους και έχουµε επίγνωση του τι συµβαίνει στο εξωτερικό –και
αναφέροµαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που
υπήρξαν Ευρωβουλευτές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι
εννοώ- έχουµε ακόµα µεγαλύτερη υποχρέωση να το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να προσθέσω
ένα άρθρο το οποίο ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Προστίθεται, λοιπόν, νέο άρθρο ως εξής: «Οι συµβάσεις που
έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012». Πρόκειται περί µιας
παρατάσεως των συµβάσεων για τη µεταφορά των µαθητών.
Είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός και µπορεί να σας εξηγήσει
τους λόγους που καθιστούν αναγκαίο αυτό το άρθρο, αυτήν την
παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι γνωστό το θέµα.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τώρα το
θυµήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Στο κλείσιµο, λοιπόν, επιτρέψτε µου µόνο δύο λέξεις.
Υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα σ’ αυτά τα οποία, αν θέλετε,
σκέφτοµαι εγώ και η οποία νοµίζω ότι µπορεί να συνοψιστεί στο
εξής: Μου είπατε «δεν θέλω να σας πείσω». Θα σας έλεγα, κύριε
Λαφαζάνη, ότι αυτή είναι και η διαφορά µας. Εγώ θέλω να σας
πείσω. Και η διαφορά µας αυτή στηρίζεται στο εξής. Εγώ ξέρω
τη φιλοσοφική παράδοση, ξέρω τα προαπαιτούµενα και ξέρω
από πού πηγάζει, το πώς γεννήθηκε, ο µαρξισµός, ξέρω τη διαλεκτική του καταγωγή και ξέρω και την κοινή βάση που έχει η δυτική σκέψη. Εσείς µπορεί να νοµίζετε ότι πρόκειται για άλλο
κόσµο. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι δεν πρόκειται για άλλο
κόσµο. Είναι µέσα στη διαλεκτική φιλοσοφική παράδοση συγκεκριµένων ρευµάτων και είναι µέσα σ’ αυτό το φιλοσοφικό διάλογο.
Αυτή, λοιπόν, είναι και η διαφορά µας, κύριε Λαφαζάνη. Εγώ
εξακολουθώ να πιστεύω ότι µπορώ να σας πείσω. Μπορώ να σας
πείσω να δείτε την αξία της ελευθερίας, όπως και πολλά από τα
πράγµατα τα οποία υπερασπιζόµαστε. Μάλιστα, θεωρώ ότι αυτό
είναι και το κρίσιµο, αρκεί να αποδεχθείτε το βασικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς θα πείσετε εµένα για την
αξία της ελευθερίας, κύριε Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, βέβαια. Έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ,
κύριε Λαφαζάνη, γιατί δεν την καταλαβαίνουµε µε τον ίδιο τρόπο.
Είναι προφανές ότι έχουµε διαφορετικές προσεγγίσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είστε στο ’50!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν είναι έτσι! Διότι σε τελευταία ανάλυση αυτή
είναι η µεγάλη συζήτηση του καιρού µας. Τώρα µπορεί να µη θέλετε να τη δείτε. Όµως, δεν θέλετε να τη δείτε, γιατί αντιλαµβάνεστε τη δύναµη, αν θέλετε, συγκεκριµένων αξιών που είναι
αντίθετες σ’ αυτές που πιστεύετε εσείς. Ο τρόπος για να το αντιµετωπίσετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Λαφαζάνη, το ότι απευθύνοµαι σε σας, µην
το παίρνετε προσωπικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι προσωπικά; Είναι πράγµατα
αυτά που λέτε; Θα µε πείσετε εσείς για την αξία της ελευθερίας;
Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
θα αφήσετε τον κύριο Υπουργό να µιλήσει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό προς επίρρωση τού ποιος είναι υπέρ και
ποιος κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Λαφαζάνη, θα
αφήσετε τον κύριο Υπουργό να µιλήσει; Είπε ότι έχει δικαίωµα
να σας προσκαλεί να δείτε την ελευθερία κ.λπ. και εγώ του λέω
«έχετε δικαίωµα να µαταιοπονείτε στην περίπτωση του κ. Λαφαζάνη».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε,
εγώ θέλω να πω το εξής. Χαίροµαι που ένα νοµοσχέδιο που δείχνει αρκετά τεχνικό, έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούν τέτοιου
τύπου ευρύτερες συζητήσεις.
Ξανά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συµβολή τους. Θεωρώ ότι και σήµερα κάναµε ένα σηµαντικό βήµα
µπροστά στην απελευθέρωση των αγορών, στο άνοιγµά τους.
Εποµένως και το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι πράγµατι µία νίκη
της ελευθερίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να σηµειώσω κι εγώ ότι
πράγµατι ήταν επιπέδου η συζήτηση, έστω και µε τις εγκλήσεις
και αντεγκλήσεις. Έτσι είναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, όσον αφορά το άρθρο 34 θα το ψηφίσουµε, αλλά θα
ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Η παράταση θα έπρεπε να είχε
προβλεφθεί έγκαιρα και όχι τελευταία στιγµή. Δεν θα αφήσουµε
ακάλυπτη την περιοχή ή το σχολειό που χρειάζεται µεταφορά.
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Γι’ αυτό και χρειάζεται καλύτερος προγραµµατισµός πριν την
έναρξη της σχολικής χρονιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεκτή η παρατήρησή
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): 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.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και συµπληρώθηκε µε την υπ’
αριθµόν 756/16 τροπολογία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
συµπληρώθηκε από την υπ’ αριθµόν 756/16 τροπολογία κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
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πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο που πρότεινε
ο κύριος Υπουργός και το οποίο θα αριθµηθεί ως άρθρο 34;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 734 και ειδικό 14;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 734 και ειδικό 14 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 761 και ειδικό 21 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µε γενικό αριθµό 761 και ειδικό 21 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 762 και ειδικό 22;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 762 και ειδικό 22 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.57’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη
διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

