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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7008
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία του Παναφρικού Κοινοβουλίου
αποτελούµενη από Βουλευτές των χωρών της Ζουαζηλάνδης, Μαυρικίου, Μπουργκίνα Φάσο, Ρουάντα και Τσαντ και
ένας Βουλευτής του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου και µέλος
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σελ.
6980, 7010
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7022, 7023
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6987
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 6961-6963
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
6963-6976
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και λοιπές
περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην
Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας, σελ. 6977
β) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i) σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο", σελ. 6978
ii) σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου
Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος,
σελ. 6980
γ) Προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη συρρίκνωση του ραδιοφωνικού προγράµµατος "Η Φωνή της Ελλάδας", σελ. 6982
δ) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004, σελ. 6983
ε) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µάστιγα
του λαθρεµπορίου και των κλοπών από οµάδες αλλοδαπών
και ηµεδαπών στο Κέντρο της Αθήνας, σελ. 6985
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου", σελ. 6989, 6991
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων "Διαχείριση και
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές
διατάξεις", σελ. 7008
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Τρίτη 13 Μαρτίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 13 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ 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. Δηµήτριο Κουσελά,
Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Γρεβενών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών αιτείται την οικονοµική ενίσχυση της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών λόγω της διαρκούς και έντονης κακοκαιρίας των τελευταίων µηνών.
2) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του
ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας αιτείται να διασφαλιστεί η ύπαρξη και η συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύµατος, καθώς και η αναβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών του.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την προώθηση των διαδικασιών για την
έναρξη των εργασιών κατασκευής του φράγµατος Αµιρών Αγίου
Βασιλείου.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την άµεση ενίσχυση του αστυνοµικού τµήµατος Βιάννου µε κατάλληλο προσωπικό για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
5) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγίου Νικολάου αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την αδυναµία προµήθειας του δήµου
µε καύσιµα.
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ανατολικής
Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος αιτείται την αναβάθµιση και ανασυγκρότηση των τεχνικών υπηρεσιών του Υ-

πουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων στην Κρήτη.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ηρακλείου αιτείται
την ένταξη για κατασκευή του έργου «Φράγµα Ασιτών-Πρινιά»
σε ΣΑΕ.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση ενίσχυση του αστυνοµικού τµήµατος
Βιάννου µε κατάλληλο προσωπικό για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
9) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Περιβαλλοντική Οργάνωση
«Greenpeace» αιτείται να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο κρατικό σήµα για τα ζωικά προϊόντα που προέρχονται από
ζώα που δεν εκτρέφονται µε µεταλλαγµένα.
10) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε έρευνα πανεπιστηµίου της Ολλανδίας για την µέση
ετήσια κατανάλωση νερού παγκοσµίως ανά άτοµο και τη σύγκριση µε τα ελληνικά δεδοµένα.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την προώθηση των διαδικασιών για την έναρξη
των εργασιών κατασκευής του φράγµατος Αµιρών Αγίου Βασιλείου.
12) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Μοσχάτου διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση της πόλης του Μοσχάτου
µε τη µεταφορά των τοπικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ και
της εφορίας σε άλλη περιοχή.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται νοµοθετικής ρύθµισης
ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυξηµένων δόσεων για ρύθµιση
εισφορών στο ΙΚΑ.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη συνέχιση και ολοκλή-
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ρωση των εργασιών για το οδικό δίκτυο Αρκαλοχωρίου-Βιάννου
του Νοµού Ηρακλείου
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης αιτείται την επίλυση θεµάτων
που αφορούν το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκοµείου Αγίου
Νικολάου.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ Ανδρέας Βασιλειάδης θέτει
σειρά ερωτηµάτων που αφορούν εξαίρεσή του από το φόρο
µέσω του λογαριασµού της ΔΕΗ λόγω αναπηρίας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΔΕΗ
Επαρχίας Εορδαίας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε το
ενιαίο ταµείο επικουρικής ασφάλισης και τις επικείµενες µειώσεις
των συντάξεων.
18) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αιτείται την ανάγκη ολοκλήρωσης
της αναβάθµισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και
της σύνδεσής του µε το αεροδρόµιο «Δασκαλογιάννη».
19) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο κατάργησης
των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πολιτικών Συνταξιούχων Νοµού Κορινθίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις
µειώσεις των συντάξεων των πολιτικών συνταξιούχων του δηµοσίου.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ζηµιωθέντων από την
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» εκφράζει τη δυσαρέσκεια και τις θέσεις του
για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί από την ανάκληση της
άδειας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» από το
2009.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Κυκλάδων εκφράζει την αντίθεσή του στην εξίσωση των συντελεστών ΦΠΑ και ζητά τη διατήρηση των µειωµένων συντελεστών.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης αιτείται την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε
την ευρωπαϊκή οδηγία 104/2008, περί προσωρινής απασχόλησης.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ε. Μπούζουλας, µέλος του ΔΣ
της «ΔΕΗ ΑΕ» εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή και συλλογή έκτακτων φόρων µέσω της ΔΕΗ.
25) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι περιφερειακοί σύµβουλοι δεκατεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων νησιών Αιγαίου και Ιονίου
αιτούνται την προώθηση θέµατος που αφορά την αυτοτελή διοικητική λειτουργία των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων
(πρώην επαρχείων).
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη κωλυσιεργία ενεργοποίησης των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων
ΕΣΠΑ και τις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην επιχειρηµα-
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τικότητα.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
άγνοια του Προέδρου του ΠΕΑΚ για τη διεκδίκηση του κυπέλλου
γυναικών χάντµπολ από την οµάδα της Πάτρας.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανχιακή ‘Ενωση Συνταξιούχων
ΝΑΤ εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την κατάργηση των επιδοµάτων και τις περικοπές των συντάξεων.
29) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, Πρόεδρος ΔΑΠ Τοπογράφων Μηχανικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ»
και την ανάληψη της διαχείρισης από τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Φλωράς εκφράζει
τη δυσαρέσκειά του για τη δυσλειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία δεν έχει απαντήσει σε τρεις ήδη κατατεθειµένες αναφορές από βουλευτές, µε περιεχόµενο που άπτεται της
λειτουργίας της.
31) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών
και Οπτοµετρών αιτείται να εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη
του άρθρου 14 παράγραφος 5 του ν.3661/2008, αναφορικά µε
το άνοιγµα του επαγγέλµατος του οπτικού.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος - Ακροάµατος εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση
των κοινωνικών παροχών.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις επιδοτούµενες από τον ΟΑΕΔ θέσεις εργασίας και τη σύγχυση που
ενδέχεται να προκληθεί λόγω των µειώσεων των βασικών µισθών.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Κακαγής αιτείται
τη µείωση χρέους από στεγαστικό δάνειο που έλαβε.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Ενότητα ‘Αρτας
του Δήµου Αρταίων εκφράζει την αντίθεσή της στην επικείµενη
κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής
Εστίας.
36) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Διονύσου και οι εθελοντικές δυνάµεις δασοπυρόσβεσης και διάσωσης αιτούνται την
απαλλαγή των οχηµάτων τους από την καταβολή των τελών χρήσης κυκλοφορίας και διοδίων.
37) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φραγκούλης Μπιρλούδης
αιτείται την άµεση καταβολή του χρηµατικού ποσού που αφορά
δαπάνες, νοσήλεια και αµοιβή ιατρικού προσωπικού, µε το οποίο
τον χρέωσε το νοσοκοµείο «Υγεία».
38) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Καψής, κάτοικος Καρδίτσας εκφράζει τις θέσεις του ως προς τις ενδεχόµενες
αποζηµιώσεις των ιδιοκτητών των απαλλοτριωµένων κτηµάτων
για την κατασκευή του οδικού άξονα Ε-65 του 2008.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη χρηµατοδότηση δεκαπέντε γυναικείων µη κυβερνητικών οργανώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών µε ποσό που ξεπερνά το ένα
εκατοµµύριο ευρώ.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επιστολή του κ. Ορέστη Σκαλτσά σχετικά µε την απουσία της
εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας από την παρουσίαση
του προσκυνηµατικού µας τουρισµού στην έκθεση της Μόσχας
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εντός του µηνός Μαρτίου.
Β, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1399/04-11-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου,
Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανία και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/2487/183/16-02-2012 έγγραφο από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1620/16-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάκου Γρηγόριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1027700
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ΕΞ 2012 /1560/16-02-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2341/06-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μακρυπίδη Ανδρέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 141128 π.ε./ΙΗ/16-
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02-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 4467/16-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 141/16-02-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4743/20-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7707/IH/16-02-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 4837/23-01-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Λεβέντη Αθανάσιου και Ψαριανού Γρηγόριου δόθηκε µε
το υπ’ αριθµ. 7119 Β/16-02-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή
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Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η
ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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7. Στην µε αριθµό 4983/25-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Οικονόµου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7119 Β/16-02-2012
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έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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8. Στην µε αριθµό 5092/27-01-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αγάτσα Αριάδνη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 243/16-02-2012 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 5270/01-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14537/16-02-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 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 4662/19-1-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κουσελά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και λοιπές περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση
εξόρυξης λιγνίτη στην ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας.
Στον ερωτώντα κ. Κουσελά θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης.
Το λόγο έχει ο κ. Κουσελάς για να παρουσιάσει την ερώτησή
του .
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας.
Με την από 19-1-2012 ερώτηση, που κατέθεσα από κοινού µε
τον συνάδελφό µου Βουλευτή κ. Γιάννη Λαµπρόπουλο, ζητούσαµε να αποτραπεί η επιδιωκόµενη λειτουργία δύο ανοιχτών
ορυχείων εξόρυξης λιγνίτη στην ανατολική Πυλία. Όπως και παρόµοιες απόπειρες που απορρίφθηκαν στο παρελθόν, η επένδυση αυτή συναντά την καθολική αντίδραση τόσο των κατοίκων
όσο και των φορέων της περιοχής, όσο και συνολικότερα, θα
έλεγα, των πολιτών της Μεσσηνίας.
Αυτό κύριε Υπουργέ, δεν είναι τυχαίο και δεν αποτελεί ασφαλώς προϊόν κάποιας προκατάληψης ή αντιαναπτυξιακής «αγκύλωσης» των φορέων και των συµπολιτών µου. Πρόκειται για µία
επένδυση η οποία αν ευδοκιµήσει, θα έχει σοβαρές βλαπτικές
συνέπειες τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη στρατηγική
ανάπτυξης της συγκεκριµένης περιοχής. Ήδη η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας από το 2005 µε την απόφασή της ΡΑ02850 Ο-11561
γνωµοδότησε αρνητικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και για άδεια εξόρυξης λιγνίτη στην ίδια ακριβώς περιοχή, όταν
τότε είχε κατατεθεί αίτηση από την εταιρεία «Ηλεκτρική Ενέργεια
Ηρακλής» του Οµίλου Παρασκευαΐδη. Το 2007 απερρίφθη η αίτηση της εταιρείας ΤΕΜΦΛΟΡ για εκµετάλλευση των αντίστοιχων
κοιτασµάτων λιγνίτη στην περιοχή Φαλάνθης και Χωµατερού. Οι
ενστάσεις αυτές έχουν πολύ συγκεκριµένη βάση και θέλω σήµερα να σας καταθέσω στα Πρακτικά το αναλυτικό υπόµνηµα
του Δηµάρχου Πύλου-Νέστορα, αλλά και την οµόφωνη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
Λέω ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες αυτή η επένδυση, γιατί,
κύριε Υπουργέ, είναι µια επένδυση η οποία αντιστρατεύεται κατάφωρα τη στρατηγική ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Μια ανάπτυξη η οποία είναι βασισµένη σε δύο τοµείς, στον πρωτογενή
τοµέα, δηλαδή τον αγροτικό τοµέα στον τουρισµό, στον ποιοτικό
τουρισµό. Ήδη η περιοχή αυτή γειτνιάζει µε την περιοχή όπου
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί µε πάρα πολύ µεγάλη επιτυχία
η ΠΟΤΑ -η Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης- και
είναι περιοχή «Natura 2000». Εάν ευδοκιµήσει αυτή η επένδυση,
κινδυνεύουν δύο ολόκληρα χωριά µε οικολογική καταστροφή.
Επιβαρύνεται το ήδη βεβαρυµµένο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας,
καθώς θα πρέπει να περνούν φορτηγά µε διακόσιους πενήντα χιλιάδες τόνους λιγνίτη προς τη Μεγαλόπολη. Τέλος, καταστρέφεται ένας από τους πιο περίφηµους ελαιώνες µε την κορωνέικη
ποικιλία, γιατί αυτά τα λιγνιτικά εργοστάσια θα γίνουν ακριβώς
µέσα σε αυτήν την περιοχή.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Είναι στην πολιτική
του Υπουργείου σας να δίνετε πράσινο φως σε επενδύσεις για
τις οποίες έχει επανειληµµένα κριθεί ότι υποβαθµίζουν το περιβάλλον και την τύχη µιας ολόκληρης περιοχής που έχει ήδη χωροθετηµένο –προσέξτε- παραγωγικό και τουριστικό προσανατολισµό;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή, κ. Κουσελά.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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γειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ερώτηση που κατέθεσαν. Στην πρωτολογία
µου θα σας απαντήσω µε βάση τα έγγραφα των υπηρεσιών και
στη δευτερολογία µου θα σας καταθέσω την πολιτική θέση του
Υπουργείου σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα.
Πρώτον, όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, αρµόδια για να
αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά τη συγκεκριµένη επενδυτική δράση είναι η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος.
Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει µία εκτεταµένη
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου επί του
συγκεκριµένους θέµατος και υπάρχει µία απόφαση, η οποία νοµίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Έχει εξουσιοδοτηθεί
ο περιφερειάρχης να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, µε την οποία η περιφέρεια έχει προγραµµατική
συµφωνία συνεργασίας και αποτελεί το σύµβουλο της περιφέρειας σε θέµατα περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας.
Επιπλέον, πάντα µε την ίδια απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, θα ζητηθεί και η επιστηµονική γνώση και γνώµη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδιαίτερα της Σχολής Μεταλλειολόγων.
Τώρα, µε βάση το έγγραφο που µας απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατετέθη έχει σοβαρά
κενά και ελλείψεις.
Εντελώς ενδεικτικά σας αναφέρω τα θέµατα που δεν αντιµετωπίζονται:
Πρώτον, δεν περιλαµβάνεται η περιγραφή της τεχνικής εκµετάλλευσης, όπως ακριβώς απαιτείται από τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. Δεύτερον, δεν υπάρχει σχέδιο
διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων. Τρίτον, δεν υπάρχει
υδρογεωλογική µελέτη, ώστε να εκτιµηθούν οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριµένης δράσης στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής.
Τέταρτον, δεν υπάρχει µελέτη εκποµπής και διασποράς αερίων
και σωµατιδιακών ρύπων.
Επιπλέον, στη συγκεκριµένη µελέτη δεν έχει εξεταστεί αυτό
που ορθά αναφέρατε, οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία του ευρύτερου δικτύου από τη µεταφορά λιγνίτη µε φορτηγά προς το
σταθµό της Μεγαλόπολης.
Επίσης, δεν γίνεται αναφορά στα απαιτούµενα συνοδά έργα,
όπως είναι οι οδοί πρόσβασης, οι πηγές υδροληψίας κ.ο.κ.. Δεν
γίνεται, επίσης, αναφορά για τον χώρο εγκατάστασης του εργοταξίου της µονάδας.
Ασφαλώς, όπως κι εσείς επίσης τονίσατε, δεν γίνεται αναφορά
σχετικά µε τη συµβατότητα των χρήσεων γης, όπως αυτές προβλέπονται από τα εγκεκριµένα χωροταξικά σχέδια της ευρύτερης περιοχής µε την προτεινόµενη για εγκατάσταση επενδυτική
δράση.
Τελειώνοντας την πρωτολογία µου, να σηµειώσω ότι για µένα
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι απάντησε η ΔΕΗ, όταν ζητήσαµε
ενηµέρωση για τη συγκεκριµένη επενδυτική πρωτοβουλία. Η
ΔΕΗ, λοιπόν, µας λέει: Πρώτον, δεν έχει απολύτως καµµία επίσηµη επαφή µε κανέναν επενδυτή, άρα η ΔΕΗ επισήµως αγνοεί
απολύτως τη συγκεκριµένη δράση. Δεύτερον, ο λιγνίτης του συγκεκριµένου λιγνιτωρυχείου είναι υψηλής θερµογόνου δύναµης
και ως έχει είναι απολύτως ακατάλληλος για τα συγκεκριµένα καζάνια των µονάδων της Μεγαλόπολης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το µέγιστο σε πρόσµειξη της τάξης του 5%. Τρίτον, ο λιγνίτης όπως είναι τώρα και το µείγµα το οποίο χρησιµοποιείται δεν
χρειάζεται κάποιο ενισχυτικό καύσιµο σε µόνιµη βάση. Τέταρτον,
πιθανόν να µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ύλη του συγκεκριµένου
λιγνιτωρυχείου ως ενισχυτικό καύσιµο λίγες ώρες κατά τη θερινή
περίοδο, όµως µία τέτοια κατανάλωση δεν θα δικαιολογούσε τη
διάνοιξη του λιγνιτωρυχείου. Πέµπτον, η µοναδική χρησιµότητα,
σύµφωνα µε τη ΔΕΗ, του ανοίγµατος ενός τέτοιου λιγνιτωρυχείου θα ήταν µόνο για να µεταφερθεί ο λιγνίτης στον ατµοηλεκτρικό σταθµό Μελίτης, δηλαδή στη Φλώρινα, και ο νοών νοείτο.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω για το πώς αντιµετωπίζει
το Υπουργείο τη συγκεκριµένη δράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ.
Κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που µέσα από την τοποθέτησή σας
και τις τεκµηριωµένες απαντήσεις που δίνετε ουσιαστικά πιστοποιούνται και οι ενστάσεις από τους φορείς και το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Πύλου-Νέστορος σχετικά µε τις σοβαρές
ελλείψεις και τα κενά που παρουσιάζει η µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, καθώς και η έλλειψη εκτιµήσεων για τις συνέπειες
και τα µέτρα αποκατάστασης στην περιοχή.
Στην πρόσφατη γραπτή απάντηση που µας δώσατε, κάνατε
λόγο για παλιά δικαιώµατα -µε το προεδρικό διάταγµα του 1929έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη στην περιοχή, των οποίων
όµως δικαιωµάτων ουδέποτε έγινε χρήση στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί κανείς από τους επίδοξους επενδυτές δεν έλαβε άδεια
προκειµένου να προχωρήσει σε µια τέτοια κατεύθυνση.
Επισηµαίνετε, επίσης, ότι η “Couvra Holdings Limited” δεν κατέχει δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη στη συγκεκριµένη περιοχή και προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουν δει το
φως της δηµοσιότητας σχετικά δηµοσιεύµατα, που έχουν σχέση
µε τη νοµική διαµάχη που υπάρχει µεταξύ των κατόχων της φερόµενης επένδυσης.
Η υπηρεσία σας αναφέρει –και το είπατε και εσείς τώρα στην
τοποθέτησή σας- πως η αρµοδιότητα αξιολόγησης της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τελικής έγκρισης ανήκει στην
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, αφού η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατετέθη πριν
τις 13-1-2012. Αν, όµως, είχε κατατεθεί µετά, η αρµοδιότητα θα
ανήκε µε βάση το ν. 4014/2011 στο Υπουργείο σας. Αν, όµως, η
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει συνταχθεί και δηµοσιοποιηθεί σύννοµα, τότε νοµίζω ότι τίθεται θέµα και πρέπει
να το δείτε. Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, η µελέτη έχει πολύ µεγάλα
και σοβαρά προβλήµατα.
Εµείς πάντως –και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό- είµαστε αποφασισµένοι να αποτρέψουµε τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια
που επιβαρύνουν σοβαρά το περιβάλλον και περισσότερο βλάπτουν παρά βοηθούν στην ανάπτυξη µιας περιοχής, η στρατηγική της οποίας ήδη ανέφερα πριν πού βασίζεται.
Γι’ αυτό περιµένω στη δευτερολογία σας την πολιτική σας τοποθέτηση, για το ζήτηµα αυτό, που οφείλω να σας πω ότι έχει
συνταράξει το τελευταίο διάστηµα, όχι µόνο την περιοχή της
ανατολικής Πυλίας, αλλά και ολόκληρη τη Μεσσηνία.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κουσελάς 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 τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Κουσελά.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, ξεκινώ µε τη
σηµαντικότερη ίσως παρατήρηση. Σας δηλώνω ότι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι στη συγκεκριµένη επένδυση. Ο όρος
που χρησιµοποιώ είναι ο ισχυρότερος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεδοµένου ότι το Υπουργείο προς το παρόν δεν έχει
καµµία αρµοδιότητα να αξιολογήσει και να εκτιµήσει περιβαλλοντικά τη συγκεκριµένη δράση. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι είµαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί.
Δεύτερη παρατήρηση. Πρέπει να σας πω ότι δηµοσίως έχουµε
δηλώσει και από το Βήµα της Βουλής ότι για τη δική µας πολιτική
προσέγγιση της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου υπάρχει µία
βασική προϋπόθεση. Αυτή η προϋπόθεση είναι η οποιαδήποτε
επενδυτική δράση να γίνει αποδεκτή από θεσµικά όργανα της
τοπικής κοινωνίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση να γίνει αποδεκτή από το δηµοτικό συµβούλιο.
Όταν, λοιπόν, οι Βουλευτές του νοµού και το δηµοτικό συµβούλιο είναι απέναντι, αυτό για µας αποτελεί µία απόδειξη ότι η
τοπική κοινωνία δεν το θέλει, άρα δεν ισχύει µία πολύ ουσιαστική
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στρατηγικής σηµασίας προϋπόθεση, προκειµένου από την
πλευρά της Κυβέρνησης να µπορούσε να γίνει πιθανόν αποδεκτή
µία τέτοια επένδυση.
Τέλος, πρέπει να σας πω ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει
αποδεχθεί µέχρι τώρα το άνοιγµα κανενός νέου λιγνιτωρυχείου.
Πιο συγκεκριµένα µε βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και 2009, η ελληνική πολιτεία ήταν υποχρεωµένη να ανοίξει τρία καινούργια λιγνιτωρυχεία στη Βεγόρα, την
Ελασσόνα και τη Δράµα.
Η ελληνική Κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αποφάσισε να µην ανοίξει κανένα νέο λιγνιτωρυχείο και έναντι αυτού να εισηγηθεί τη
λήψη άλλων ισοδύναµων µέτρων. Όταν, λοιπόν, σε µία δράση,
που επιβάλλεται µε απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ανοίξουµε λιγνιτωρυχεία η Κυβέρνηση λέει όχι, τότε αντιλαµβάνεσθε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης στη συγκεκριµένη περίπτωση που συζητούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μανιάτη.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη µε αριθµό 5158/31-1-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αθανασίου Νάκου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο».
Στον ερωτώντα Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Νάκο, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Τιµοσίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Νάκος για δύο λεπτά για να παρουσιάσει την
ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Νοσοκοµείο του Βόλου, κύριε Υπουργέ, είναι ίσως ένα από
τα ελάχιστα, αν όχι το µοναδικό στη χώρα, που παράτυπα, παρά
τις καταγγελίες µας και αυθαίρετα συνεχίζει να εισπράττει εξέταστρα, ακόµα και από τα επείγοντα περιστατικά. Τα παραπάνω
συµβαίνουν παρά τη ρητή διευκρινιστική εγκύκλιο, τη δική σας,
από 25-7-2011.
Έτσι οι προσερχόµενοι στο νοσοκοµείο πληρώνουν το εξέταστρο, διότι από τη διοίκηση του νοσοκοµείου χαρακτηρίζεται ως
επείγον αυτό το περιστατικό που νοσηλεύεται στη συνέχεια στο
νοσοκοµείο. Αυτό θέλει να δείξει πως η διοίκηση έχει δύο µέτρα
και δύο σταθµά, διότι το ίδιο νοσοκοµείο έχει τεράστια, αναξιοποίητη και ανεκµετάλλευτη ακίνητη περιουσία, την οποία κατέχει
χωρίς να την αξιοποιεί επ’ ωφελεία του ιδρύµατος, των νοσηλευοµένων και των κατοίκων της περιοχής.
Διαθέτει µεγάλη ακίνητη περιουσία από ιδιοκτησίες που έχουν
κληροδοτηθεί ή δωρηθεί από ιδιώτες. Τα ακίνητα έχουν καταγραφεί σε ενενήντα και θα µπορούσαµε, αν το νοσοκοµείο τα
διαχειριζόταν µε επωφελή για το ίδρυµα τρόπο, να αποτελέσουν
σηµαντικό πόρο για τις ανάγκες του ιδρύµατος.
Σήµερα, πολλά ακίνητα ιδιοκτησίας του νοσοκοµείου δεν αποφέρουν κανένα έσοδο, είτε γιατί οι µισθωτές τους αποχώρησαν
οικιοθελώς, είτε γιατί διενεργήθηκε βίαιη αποβολή από το µίσθιο
κατόπιν καταδικαστικής απόφασης, είτε γιατί εκκρεµεί απόφαση
για την αξιοποίησή τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν αγροτικά ακίνητα των
οποίων οι µισθώσεις έληξαν και οι µισθωτές τους συνεχίζουν να
τα καλλιεργούν, χωρίς να καταβάλλουν το προβλεπόµενο µίσθωµα. Ψάχνουν να δουν τι θα γίνει. Έχω στα χέρια µου επιστολές στις οποίες ζητούν παράταση της µίσθωσης. Επιπλέον,
υπάρχουν µισθώσεις που δεν καταβάλλονται µηνιαία µισθώµατα
εδώ και πάρα πολύ καιρό και η διοίκηση του νοσοκοµείου δεν τα
διεκδικεί.
Σήµερα που περνάµε αυτήν τη δύσκολη περίοδο µε την οικονοµική κρίση και πρέπει να υπάρξει νοικοκυροσύνη, είναι αδιανόητο να παραµένει ανεκµετάλλευτη η δηµόσια περιουσία. Στην
παρούσα συγκυρία η ενεργοποίηση της διοίκησης πρέπει να
γίνει από εσάς, ώστε άµεσα να εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο
τρόπο µια περιουσία, της οποίας ένα τµήµα όχι απλώς δεν αξιοποιείται, αλλά προκαλεί και ζηµιά στην πόλη.
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Ένα ακίνητο µάλιστα είναι το µάτι της πόλης του Βόλου. Έχει
καταρρεύσει, είναι πιθανόν άντρο διαφόρων περιθωριακών στοιχείων και ζέχνει. Βρίσκεται στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης
του Βόλου. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει απόλυτη αδιαφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νάκο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Τιµοσίδης να δώσει τις απαντήσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν και το Προεδρείο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κατανοώ ότι το ενδιαφέρον σας είναι µεγάλο. Αφορά τη δική σας ιδιαίτερη περιφέρεια, γι’ αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να αποδεχτώ όσα από
αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος συµβαίνουν, αν βεβαίως είναι
τα στοιχεία όπως κατατέθηκαν.
Κύριε συνάδελφε, η ερώτησή σας φέρνει πραγµατικά στο προσκήνιο για άλλη µία φορά το ζήτηµα της αξιοποίησης της ακίνητης, κινητής ή όποιας άλλης δηµόσιας περιουσίας. Η πληµµελής
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η προβληµατική διαχείριση,
ακόµα και η µη πλήρης και στοιχειοθετηµένη καταγραφή των ακινήτων, που ανήκουν ως περιουσιακά δικαιώµατα στους δηµόσιους φορείς της χώρας µας, είναι δυστυχώς διαχρονικές αδυναµίες. Είναι µια διαχρονική πραγµατικότητα. Είναι, όµως, ένα γεγονός. Από τη στιγµή που παραδέχεσαι, αποδέχεσαι ένα γεγονός, νοµίζω ότι και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για να δεις τι
πρέπει να κάνεις.
Εµείς, λοιπόν, στο Υπουργείο Υγείας εδώ και πολύ καιρό κάνουµε µία τεράστια προσπάθεια για να εξοικονοµηθούν οι πόροι,
που δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πάνε. Κάναµε περιστολή
των περιττών δαπανών και προσπαθήσαµε να διαχειριστούµε µία
κατάσταση σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, έτσι ώστε
και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου να πιάνει
τόπο. Έχουµε καταφέρει αρκετά πράγµατα. Αυτό είναι καλό να
το αναγνωρίσουµε, αλλά και να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν
µας.
Στο θέµα, όµως, της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας
είναι αλήθεια ότι δεν έχουµε κάνει πολλά βήµατα. Αυτό συµβαίνει
εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολλούς µήνες όµως και συγκεκριµένα στην 5η Υγειονοµική Περιφέρεια έχει οριστεί υπεύθυνος ο
αναπληρωτής κ. Τσάτσος, που σε είκοσι ηµέρες από σήµερα το
αργότερο –γιατί υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία- θα καταθέσει το πόρισµα της καταγραφής όλων των ακινήτων της χώρας
που έχουν να κάνουν µε το Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως, θα έχουµε και µία πρώτη εικόνα για την αξία αυτών των ακινήτων που
είναι ανεκµετάλλευτα.
Πάµε τώρα στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου. Κάνετε µία αναφορά ότι εισπράττουν 5 ευρώ στα επείγοντα περιστατικά. Είχε
γίνει και άλλη φορά η συζήτηση εδώ στη Βουλή και είχε δοθεί
από εµάς οδηγία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προβλέπεται να
εισπράττεται µόνο στα κανονικά περιστατικά.
Θέλω να πιστεύω ότι η διοίκηση έχει συµµορφωθεί προς αυτό.
Όµως, αφού το αναφέρετε, κύριε συνάδελφε, θα το ξαναδώ. Δεν
έχει σηµασία να µείνουµε σε αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πεντάευρο είναι µια συµφωνία, την οποία πρέπει να τηρήσουµε ως
χώρα και η οποία είναι και ένα φίλτρο, ένας ηθµός –µιλώ πια ως
γιατρός- όπου δεν προσέρχεται κάποιος χωρίς να έχει λόγο επιβαρύνοντας τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου και των κέντρων υγείας.
Όµως, πρέπει να σας πω, για να µην αδικήσουµε τα πράγµατα,
ότι έγινε προσπάθεια για έλεγχο και για είσπραξη εσόδων. Το
2009 από τα ΤΕΠ που λειτουργούσαν τότε εισπράχθηκαν µόλις
9.300 ευρώ, ενώ το 2011 οι εισπράξεις των κοστολογηµένων
απαιτήσεων από ιατρικές υπηρεσίες στα ΤΕΠ ανήλθαν στο
1.274.000 ευρώ. Αυτό δεν έχει να κάνει µε το πεντάευρο. Έχει
να κάνει µε την είσπραξη των πόρων από τα ασφαλιστικά ταµεία,
όπως βεβαίως υπάρχει και η συµφωνία να γίνει.
Ως προς τα ακίνητα που έχετε αναφέρει –λέτε ότι είναι ενενήντα- εγώ σύµφωνα µε αυτό που έχω στα χέρια µου και είναι
από τις υπηρεσίες που τα έχουν καταµετρήσει –αυτήν τη φορά
είναι καταµετρηµένα- είναι εξήντα εννέα. Από αυτά είκοσι είναι
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ενοικιασµένα –δυο µονοκατοικίες, τέσσερις στέγες, τρία οικόπεδα, έντεκα αγροτεµάχια- εννέα είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα
από το νοσοκοµείο, τέσσερις είναι οι µονοκατοικίες για δοµές
του νοσοκοµείου και βεβαίως σαράντα παραµένουν ανεκµετάλλευτα. Αυτά κυρίως είναι αγροτικές εκτάσεις και οικόπεδα ή ακίνητα, τα οποία έχουν νοµικές εµπλοκές και χρειάζεται πράγµατι
να ασχοληθεί κάποιος εµπεριστατωµένα και να τα ξεµπλοκάρει.
Έχουµε δώσει σχετική εντολή σε όλα τα νοσοκοµεία και στο
Νοσοκοµείο του Βόλου, µετά και από τη δική σας ερώτηση. Στη
δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε, για να µην κάνω τώρα κατάχρηση του χρόνου, θα σας αναφέρω λεπτοµερώς τι εισπράξεις
έχουµε, τι σκέψεις υπάρχουν και τι πρέπει να γίνει, γιατί αναφερθήκατε και σε δύο ακίνητα που πράγµατι είναι στο κέντρο της
πόλης και τα οποία έχουν αξία, αλλά έχουν και αυτά προβλήµατα. Πιστεύω και µε τη δική µου αναφορά και µε τις δικές σας
παρατηρήσεις θα κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε.
Θέλω να σας πω ότι η απάντησή µου δεν έρχεται να αντικρούσει αυτά που λέτε. Έκανα οµολογία από την αρχή ότι είναι γεγονός πως δεν έχουµε καταφέρει να αξιοποιήσουµε την ακίνητη
περιουσία όχι µόνο στο Υπουργείο Υγείας –αλλά µιλώ για το
Υπουργείο Υγείας- και έτσι υπάρχουν τεράστιας αξίας ανεκµετάλλευτα ακίνητα, ιδιαίτερα στον προνοιακό χώρο, τα οποία
µέχρι πριν από λίγο καιρό δεν γνωρίζαµε.
Αυτά όλα έχουν καταγραφεί. Έχουµε καταγράψει όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα. Ζητούµε από τον δυπεάρχη ή από τον αναπληρωτή δυπεάρχη να κάνει µια κοστολόγηση, µια προσέγγιση
µε τα σηµερινά δεδοµένα, για να δούµε πώς µπορούµε καλύτερα
άµεσα να αξιοποιήσουµε αυτά τα ακίνητα γιατί όπως και εσείς
αναφέρατε –και συµφωνώ και εγώ- δεν έχουµε απεριόριστες οικονοµικές δυνατότητες για να µπορούµε να λειτουργούµε τα νοσοκοµεία που έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολα τα βγάζουµε πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Αθανάσιος Νάκος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που αναγνωρίζετε ότι µέχρι τώρα –και όχι µόνο τώρα αλλά και τα προηγούµενα χρόνια- δεν έχει γίνει τίποτα.
Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι στην οδό Ηρακλείτου στο Κολωνάκι υπάρχει κατάστηµα το οποίο δεν έχει µισθωθεί και έχω εδώ
εκδήλωση ενδιαφέροντος από διάφορες σοβαρές εταιρείες και
µεσίτες που ζητούν να µάθουν τους όρους ή αν θα γίνει η διακήρυξη, προκειµένου να πάνε να το µισθώσουν και η διοίκηση αδιαφορεί.
Ακόµη, υπάρχει για περισσότερους από είκοσι επτά µήνες ακίνητο µεγάλης αξίας στο Παλαιό Ψυχικό που οφείλονται τα µισθώµατα και δεν έχει γίνει ακόµα καµµία πράξη αποβολής από
το µίσθιο του µισθωτή. Είκοσι επτά µήνες στο Παλαιό Ψυχικό!
Είµαι βέβαιος ότι το κτήριο Ιάσονος Καρτάλη-Αργοναυτών εάν,
παρά την κρίση, αξιοποιείτο σήµερα, θα µπορούσε το τίµηµα να
είναι αρκετό για να γίνει το παλιό νοσοκοµείο όπως πρέπει και
να ενωθεί µε το καινούργιο. Να ένα πράγµα που λέω. Υπάρχει
σε κεντρικό σηµείο της πόλης, στη διασταύρωση Όγλ και 28ης
Οκτωβρίου, οικόπεδο εξακοσίων τετραγωνικών, σε µια πάρα
πολύ καλά θέση. Ενοίκια να παίρνει το νοσοκοµείο από εκεί, θα
µπάλωνε τρύπες.
Σας ανέφερα για το πεντάευρο και εµείς δεν είµαστε αντίθετοι
στο πεντάευρο. Όµως, αν πέσει ένα γρέζι στο µάτι µου...
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι επείγον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Είναι επείγον. Όµως, αν κάποιος δεν νοσηλευθεί µέσα –που δεν νοσηλεύεσαι, γιατί πηγαίνεις και στο
βγάζει- πληρώνει το πεντάευρο. Ο διοικητής, κατά τη γνώµη µου,
έχει αντιλήψεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές της κοινής λογικής. Ερµηνεύει πράγµατα όπως θέλει. Τσακώνεται µε
τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Τσακώνεται µε τον
άλφα µε τον βήτα.
Εµένα δεν µε ενδιαφέρει αυτό. Εµένα µε ενδιαφέρει να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία και δεν το κάνω µόνο για το νοσοκοµείο. Αντίστοιχη ερώτηση έχω καταθέσει για την αξιοποίηση των
ακινήτων της Αστυνοµίας. Αντίστοιχη ερώτηση έχω καταθέσει
για την αξιοποίηση ακινήτων από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακί-
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νητα.
Υπάρχει δηλαδή µια µεγάλη περιουσία, η οποία είναι χύµα, το
µεγαλύτερο µέρος της δεν είναι καταγεγραµµένο και δεν ενδιαφέρεται κανείς να αξιοποιηθεί σε µια εποχή που όλοι οι νοικοκυραίοι κοιτάµε να αξιοποιήσουµε και το τελευταίο ευρώ για να
επιβιώσουµε σε µια δύσκολη περίοδο.
Έχω επίσης να καταθέσω προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή αγωνιώδεις αιτήσεις του τύπου «έχω το τάδε κτήµα και το
καλλιεργώ και τέλειωσε η µίσθωση από το 2009, συνεχίζω και το
καλλιεργώ, πείτε µου τι να κάνω ή δώστε µου παράταση µίσθωσης». Οι άνθρωποι δηλαδή είναι ξεκρέµαστοι, δεν ξέρουν τι να
κάνουν. Ζητούν αυτή τη νοµιµότητα και η διοίκηση αδιαφορεί.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Νάκος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εγώ είδατε ότι ήµουν ειλικρινής και έτσι πρέπει να κάνουµε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Πρέπει όλοι να κάνουµε την αυτοκριτική µας γιατί τα προηγούµενα χρόνια δεν
είχαµε αξιοποιήσει και δεν είχαµε κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουµε. Δεν είχαµε αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία και είναι
καλό να τα τονίζουµε, αλλά πρέπει να πάρουµε και πρωτοβουλίες.
Όπως σας είπα, τουλάχιστον εµείς µετά από την ιδιαίτερη
προσπάθεια που καταβάλλαµε σε άλλους τοµείς, όπως ανέφερα,
δεν µείναµε µόνο εκεί. Εδώ και λίγο καιρό ασχολούµαστε µε
πολύ πιεστικό τρόπο και έχουµε δώσει εντολές-οδηγίες σε όλα
τα νοσοκοµεία της χώρας να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν και
έχουµε θέσει, όπως σας είπα, ως ηµεροµηνία το τέλος του
Μάρτη του 2012. Θα έχουµε στα χέρια µας στοιχεία για την επόµενη ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να αρχίσει αµέσως την αξιοποίηση.
Όµως, το ίδιο πράγµα έχει γίνει και στο Βόλο και αδικείτε το
διοικητή του νοσοκοµείου. Δεν θα τον υπερασπιστώ, µπορεί και
εκείνος να το κάνει µόνος του και νοµίζω ότι ο στόχος σας δεν
ήταν ο διοικητής και η διοίκηση του νοσοκοµείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Όχι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θίγετε ένα πολύ σοβαρό θέµα και έτσι το εκλαµβάνω.
Όµως, επειδή αναφερθήκατε στο θέµα ότι διαπληκτίζεται,
αυτό που εµείς γνωρίζουµε και το εισπράττουµε µέσα από το
ΙΣΝΕΔ και από τα στοιχεία είναι ότι πρόκειται περί ενός επιµελούς διοικητού, ο οποίος πράγµατι έχει κάνει πάρα πολλά πράγµατα. Έχει νοικοκυρέψει. Έχει καταφέρει να εξοικονοµήσει χρήµατα από εκεί που χάνονταν και µάλιστα σε µια περιοχή, όπως
είναι η δική σας, που έχει αυξηµένη τουριστική προσέλευση και
έρχονταν άνθρωποι, οι οποίοι περνούσαν από το νοσοκοµείο
χωρίς αυτό να εισπράττει τίποτα. Έχουµε, λοιπόν, καταφέρει σηµαντικά σε αυτόν τον τοµέα.
Όµως στο άλλο θέµα που µου είπατε, πράγµατι, το ακίνητο
στην περιοχή του Κολωνακίου είναι ένας ηµιυπόγειος χώρος...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Όχι, δεν είναι ηµιυπόγειος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): ...ένας ισόγειος χώρος, για τον οποίο έχει δοθεί
εντολή για αναζήτηση και εύρεση αυτού που θα ενδιαφερθεί. Αν
έχετε κάτι, είναι πολύ σηµαντικό να το αξιοποιήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Τα κατέθεσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα τα πάρω να τα δω να τα αξιοποιήσουµε.
Πράγµατι, υπάρχουν αγροτεµάχια, αλλά, κύριε συνάδελφε,
θέλω να σας πω ότι –είναι µια οµολογία που την κάνω- µέχρι πριν
να αναλάβει ο συγκεκριµένος διοικητής, δεν υπήρχαν πουθενά
στοιχεία καταχωρηµένα. Έγινε µεγάλος κόπος να συγκεντρωθούν αυτό το χρονικό διάστηµα.
Θέλω να σας πω ότι το νοσοκοµείο εισπράττει κάτι από αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το 2007 ήταν περίπου 172.000, το 2008 ήταν 308.000, το 2009
ήταν 140.000, το 2010 ήταν 237.000, το 2011 ήταν 132.000 και
απ’ ό,τι βλέπουµε –και αυτή είναι µια παρατήρηση που θέλω να
την κάνω- µειώνονται τα έσοδα γιατί πάρα πολλοί έχουν παρατήσει τις ενοικιάσεις που είχαν, γιατί δεν µπορούν να τα βγάλουν
πέρα λόγω της κρίσης και βεβαίως δεν υπάρχει µια οργανωµένη
διακήρυξη ώστε να µπορεί να τεθεί στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων και για τα εξήντα εννέα, εβδοµήντα, ογδόντα, όσα
είναι τα ακίνητα –εσείς λέτε ενενήντα, εµείς έχουµε καταγεγραµµένα εξήντα εννέα- για να γίνει µια σωστή αξιοποίηση, αφού
έχουν τις οδηγίες.
Εκτιµώ ότι και µετά τη δική σας ερώτηση θα υπάρξει και η δική
µας παρακολούθηση αυτού του θέµατος, όχι µόνο για το νοσοκοµείο του Βόλου, όπως σας είπα. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόµενα χρόνια θα εισπράττουµε από εκεί που µέχρι τώρα δεν
καταφέρνουµε να εισπράτταµε ούτε ένα ευρώ. Να αξιοποιήσουµε, δηλαδή και να συµφωνήσουµε σ’ αυτό -και να κλείσουµε
έτσι- ότι πρέπει η ακίνητη περιουσία του δηµοσίου να αξιοποιηθεί
όσο γίνεται γρηγορότερα. Αν είναι δυνατόν να ξεκινήσουµε και
από αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο ενηµερώνει το
Σώµα ότι από τα άνω θεωρεία παρακολουθεί τις εργασίες µας
αφού ξεναγήθηκε στο κτήριο και την έκθεση της Βουλής για τον
Χαρίλαο Τρικούπη, Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου αποτελούµενη από Βουλευτές των
χωρών της Ζουαζηλάνδης, Μαυρικίου, Μπουργκίνα Φάσο,
Ρουάντα και Τσαντ, καθώς και ένας Βουλευτής του Βουλγαρικού
Κοινοβουλίου και µέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητήσουµε τώρα την τρίτη µε αριθµό 4319/11-1-2012
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος.
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντώνιο Σκυλλάκο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Παρακαλώ, κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, να
παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γίναµε δέκτες διαµαρτυριών από
τους συνδικαλιστικούς φορείς των ένστολων υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος γιατί δεν εφαρµόζεται ο σχετικός νόµος που
προέβλεπε αποσπάσεις συζύγων των ενστόλων για να υπάρξει
συνυπηρέτηση.
Εµείς υποβάλλαµε δυο φορές την ερώτηση. Αυτή είναι η δεύτερη φορά, γιατί και την πρώτη και τη δεύτερη δεν απαντήθηκε
από το Υπουργείο. Δεν ξέρω γιατί δεν απαντήθηκε. Θα µας εξηγήσετε εσείς. Έτσι και αλλιώς τώρα είστε υποχρεωµένος να
απαντήσετε.
Μπαίνει το εξής ζήτηµα. Ποιος ο λόγος να µην εφαρµοστεί ο
νόµος ενώ µέχρι πρόσφατα εφαρµοζόταν και να µην µπορούν οι
οικογένειες των Σωµάτων Ασφαλείας και των τριών κλάδων να
συνυπηρετούν όπως συνέβαινε και παλιότερα. Δηλαδή, το ανθρώπινο στοιχείο δε το βλέπουµε καθόλου; Είναι σωστό να χωρίζονται έτσι οικογένειες, ενώ υπάρχει σχετική διάταξη για κατ’
εξαίρεση απόσπαση µε σκοπό τη συνυπηρέτηση; Είναι ακατανόητο για εµάς.
Δεν ξέρω τι θα επικαλεστείτε. Μην επικαλεστείτε ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Μιλάµε για νοσηλεύτριες και πληρώµατα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Ελλείψεις στα νοσοκοµεία και
στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχει πολλές. Το να µεταφερθεί ένας
από ένα νοσοκοµείο που έχει ελλείψεις σε ένα άλλο νοσοκοµείο
που και εκείνο έχει ελλείψεις δεν χάλασε ο κόσµος. Πρέπει να
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υπάρχει κάποιο άλλο επιχείρηµα βάσιµο, γιατί αυτό δε στέκει.
Μη µου πείτε επίσης, ότι δεν υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις. Προλάβατε και αλλάξατε τους οργανισµούς; Σβήσατε τις
οργανικές θέσεις για να µην υπάρχουν διεκδικήσεις για νοσηλευτικό προσωπικό; Δεν ξέρω αν τα προλάβατε αυτά και τα κάνατε.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δίκαιο το αίτηµα και πρέπει να µας
απαντήσετε καταφατικά, ότι θα λυθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αντώνη Σκυλλάκο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς οφείλω να απολογηθώ για την
αδυναµία µας να ανταποκριθούµε στα ερωτήµατα του συναδέλφου. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση οποιασδήποτε ηγεσίας στο
Υπουργείο να απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέλφου. Πέρασα και
εγώ από τη θέση αυτή για αρκετό διάστηµα και θεωρώ ότι οι
Βουλευτές µεταφέρουν προβλήµατα των πολιτών από τις περιφέρειές τους και είναι ίσως ο µοναδικός τρόπος να πιέσουν την
Κυβέρνηση να αναζητήσει λύσεις και να βρει λύσεις στα προβλήµατα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο αριθµός των ερωτήσεων
είναι πάρα πολύ µεγάλος και δεν µπορέσαµε να ανταποκριθούµε.
Συνέπεσε δυο φορές να γίνει η ερώτηση. Το είδα και εγώ. Θέλω
να ζητήσω την κατανόησή σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γραπτή δεν µπορούσε να είναι η
απάντηση;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός.
Εν πάση περιπτώσει να έρθουµε στο σήµερα και στην ερώτηση. Γι’ αυτό υπάρχει βεβαίως και η διέξοδος από τον Κανονισµό της Βουλής, όποια ερώτηση δεν απαντάται να έρθει ως
επίκαιρη ερώτηση και να υποχρεωθεί έτσι η ηγεσία του Υπουργείου να απαντήσει.
Αναφέρεστε σε ένα πολύ σοβαρό θέµα. Βεβαίως και πρέπει να
διευκολύνουµε τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους ένστολους, οι οποίοι µπορεί ξαφνικά, µε µια απόφαση µε µια ανάγκη
που θα κρίνει η ηγεσία του Στρατού, της Αστυνοµίας του Λιµενικού Σώµατος, να χρειαστεί να µετακινηθούν. Στη θέση αυτή µπορεί να είναι για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, αλλά οι ανάγκες
να υποχρεώσουν την υπηρεσία να τον µετακινήσει.
Είχε προβλεφθεί πράγµατι, όπως και εσείς αναφέρατε, µε τον
ν. 2946/2001 στο άρθρο 21, τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου να µπορούν, όταν µετακινούνται οι ένστολοι
σύζυγοι, άνδρας ή γυναίκα, να ακολουθεί και η µετακίνηση των
υπαλλήλων, σε όλο το δηµόσιο βεβαίως τοµέα, αλλά ιδιαίτερα
στο χώρο υγείας.
Όµως µε την προκήρυξη 7Κ -επειδή ακριβώς δηµιουργούνταν
πολύ σοβαρά προβλήµατα µε τις αιφνίδιες µετακινήσεις, στις
οποίες δεν µπορούσε να ανταποκριθεί το Υπουργείο Υγείας για
να καλύψει αυτά τα κενά- είχε τεθεί ως όρος το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής Νοσοκοµείων που προσλαµβάνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2194 «από την ηµεροµηνία
πρόσληψής τους και για µια πενταετία το προσωπικό των ως άνω
κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από
τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και µε
οποιαδήποτε διαδικασία προκύπτει µετάταξη». Εµείς, λοιπόν, το
2011 µετά από…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Νοµοθετική ρύθµιση είναι αυτό που
επικαλεστήκατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, είναι.
Ζητήσαµε λοιπόν τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους αν υπερισχύει αυτή η ειδική διάταξη που έγινε µε
την 7Κ, η οποία απαγορεύει να γίνει µετακίνηση αν δεν συµπληρωθεί πενταετία.
Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µας απαντάει ότι υπερισχύει η ειδική διάταξη. Έτσι, λοιπόν, δεν µπορούσαµε να επιτρέψουµε τη µετακίνηση των συζύγων των ενστόλων όταν
προέκυπτε πρόβληµα.
Ως εκ τούτου δεδοµένης και της αδυναµίας που υπάρχει κυ-
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ρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου τα αιτήµατα µετακίνησης
από τα µεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια είναι πολλαπλάσια, σε σύγκριση µε αιτήµατα που υπάρχουν από την περιφέρεια προς τα µεγάλα αστικά κέντρα δηµιουργούσε πρόβληµα
λειτουργικότητας αυτών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Έτσι, λοιπόν, τηρήσαµε και τηρούµε αυτή την ειδική διάταξη που δεν επιτρέπει, αν δεν παρέλθει πενταετία, να µετακινηθούν.
Θα αναφερθώ και στη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω κλείνοντας ότι εµείς δεν είµαστε άτεγκτοι σε αυτό.
Τηρούµε αυτόν τον όρο, αλλά σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν ιδιαιτερότητες, που ξέφευγαν από το καθιερωµένο µιας απλής µετακίνησης, ήµασταν θετικοί και δώσαµε τη συγκατάθεση –σε
λίγες βέβαια περιπτώσεις- για να γίνει αυτή η µετακίνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Αντώνιος Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Υπάρχει το τυπικό µέρος της απάντησης και το ουσιαστικό. Επί της ουσίας λέτε ότι θα συνεχίσετε
αυτή την πρακτική. Όσοι δε συµπλήρωσαν πενταετία δε θα φέρουν τις γυναίκες τους ή το σύζυγό τους εκεί που βρίσκονται.
Δηλαδή, καθίσταται γράµµα κενό ο ν. 2946 από µία ειδική διάταξη, η οποία δεν κατάλαβα αν είναι σε νόµο ή είναι υπουργική
απόφαση. Εξηγήστε µου. Δεν έχω καταλάβει. Αυτή η ειδική διάταξη, που µιλάει για πενταετία, προβλέπεται σε κάποιο νόµο;
Διότι αν δεν προβλέπεται σε νόµο, δεν υπερισχύει –και ως ειδική
διάταξη- του ν. 2946. Εξηγήστε µου.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ακόµα και ειδική διάταξη να είναι
και να προβλέπεται σε νόµο, είναι πολύ άδικη, διότι αναιρείται
ένα κεκτηµένο που επί δεκαετίες εφαρµοζόταν για τους ένστολους. Δηλαδή, οι ένστολοι είναι δεύτερης κατηγορίας δηµόσιοι
υπάλληλοι; Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να φερθούµε
έτσι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αφορά όλους. Δεν αφορά µόνο τους ένστολους.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ακόµα χειρότερα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα γίνουµε δέκτες διαµαρτυριών και άλλων υπαλλήλων
του δηµοσίου, όχι µόνο των ενστόλων.
Πρέπει να επανεξεταστεί αυτό από την πλευρά σας. Διότι ελλείψεις σε προσωπικό, τουλάχιστον στον τοµέα της Υγείας,
υπάρχουν παντού. Δεν µπορείτε να πείτε ότι δεν χρειάζεται στο
νοσοκοµείο της Αθήνας ή της επαρχίας µία νοσηλεύτρια, θα είναι
ως εκ του περισσού, ή ένας στο ΕΚΑΒ. Εδώ καταλήψεις έχει το
ΕΚΑΒ αυτές τις µέρες για τα χρεωστικά και για την έλλειψη προσωπικού.
Ειδικά, λοιπόν, για τις κατηγορίες στις οποίες αναφερόµαστε
–και επεκτείνοµαι και στους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλουςπρέπει να επανεξεταστεί. Και δεν κοστίζει και τίποτα. Να µου λέγατε ότι, εµείς έχουµε αντίθετη άποψη µε το κόστος, µε το δηµόσιο χρέος, µε την τρόικα. Αυτό, όµως, δεν κοστίζει τίποτα, να
πείτε ότι αυξάνονται τα έξοδα του Υπουργείου και δεν µπορείτε
να το εφαρµόσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκυλλάκο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το πρόβληµα µπορεί να υπάρξει για οποιονδήποτε εργαζόµενο στο χώρο της Υγείας. Είτε είναι ένστολος ο σύζυγος είτε ο ίδιος, ισχύουν τα ίδια. Απλώς για τους ενστόλους
υπήρξε η διάταξη του 2001, ο 2946.
Επειδή, όµως, µε ρωτήσατε από πού προέκυψε αυτή η αδυναµία να µετακινηθεί, σας διαβάζω τα εξής:
Στην προκήρυξη 7Κ του ΑΣΕΠ λήφθηκαν υπ’ όψιν και οι διατάξεις του ν. 3812/2009, που στο κεφάλαιο Ε, όπου αναφερόταν
στο διορισµό, υπήρχε η επισήµανση: Το νοσηλευτικό προσωπικό
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ των νοσοκοµείων του Υπουργείου Υγείας από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για µία πενταετία δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία
διορίστηκε για οποιοδήποτε λόγο και µε οποιαδήποτε διαδικασία, απόσπαση ή µετάταξη ή µετάθεση. Τον όρο αυτό, κατά την
υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου για πρόσληψη, τον
απεδέχθη ο υποψήφιος, δεδοµένου ότι η αίτησή του αποτελεί
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ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση.
Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν προσληφθεί, γνώριζαν ότι είναι απαράβατος όρος η πενταετία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ο 3812 ποιού έτους είναι;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Του 2009. Είναι κατοπινός νόµος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Δηλαδή, πάνω από την πενταετία γίνεται συνυπηρέτηση;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι. Βεβαίως.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και στους ενστόλους;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Βεβαίως. Εξετάζουµε περιπτώσεις και γίνονται.
Θα ήθελα, όµως, να σας επαναλάβω τη δική µας αγωνία:
Όπως γνωρίζετε κι εσείς, η δυνατότητα την οποία είχαµε τα παλαιότερα χρόνια, σε κάθε θέση που είχαµε συνταξιοδότηση να
γίνεται προκήρυξη και να προσλαµβάνουµε νέους εργαζόµενους, έχει περιοριστεί στο 1 προς 5. Αυτό καθιστά δύσκολο το
γεγονός αναπλήρωσης των κενών.
Έχει πολλή µεγάλη σηµασία για εµάς το να γνωρίζετε ότι τα
αιτήµατα για µετακίνηση από τα µεγάλα αστικά κέντρα, που είναι
ο κύριος όγκος των νοσηλευοµένων, είναι πολλαπλάσια, είναι περισσότερα. Είναι 1 προς 15, 1 προς 13, 1 προς 17. Δηλαδή, ζητούν να φύγουν δεκαπέντε, δεκαεπτά από τα µεγάλα αστικά
κέντρα και ζήτηµα αν θα ζητήσει ένας να επιστρέψει. Εάν εµείς
κάθε αίτηµα το ικανοποιούσαµε, θα είχαµε πολύ σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας των νοσοκοµείων µας.
Έτσι, λοιπόν, προσπαθήσαµε να ισορροπήσουµε. Υπήρξε εγκύκλιος του Υπουργού, που έδινε οδηγίες κι εντολές στις διοικήσεις να µην κάνουν αποδεκτό οποιοδήποτε αίτηµα. Πάλι, όµως,
στο πλαίσιο των σοβαρών προβληµάτων ιδιαιτέρων περιπτώσεων
επιτρέπουµε τις µετακινήσεις. Βεβαίως, υπάρχουν προϋποθέσεις: Για τους µεν νεοπροσλαµβανόµενους στη διετία δεν επιτρέπεται καµµία µετακίνηση –ούτε τρίµηνη - για δε µετά την
πενταετία, εξετάζεται από τα υπηρεσιακά συµβούλια κι ανάλογα
µε τις ανάγκες των νοσοκοµείων, επιτρέπεται η µετακίνηση ή όχι.
Εµείς στο πλαίσιο της δυνατότητας να αντικαταστήσουµε κενά
–σήµερα ήµουν στο Υπουργείο Εσωτερικών- τις επόµενες ηµέρες θα έχουµε την προκήρυξη επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Επικουρικό προσωπικό, ιατρικό
προσλαµβάνουµε. Ήδη «τρέχουν» δύο προκηρύξεις, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν κιόλας και αφορούν τα µεγάλα αστικά κέντρα.
Την άλλη εβδοµάδα θα γίνει προκήρυξη για την περιφέρεια.
Έτσι, µπορούµε να καλύψουµε κενά µε επικουρικούς γιατρούς.
Το ίδιο νοµοθετήσαµε πέρυσι, να επιτρέπεται η πρόσληψη και
επικουρικού προσωπικού, για να καλύπτουµε κενά στα νοσοκοµεία.
Προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε µε την υπάρχουσα
και οικονοµική κατάσταση, αλλά κυρίως µε τη δυνατότητα να αντικαθιστούµε τα κενά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κ. Τιµοσίδη.
Συζητείται τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1120/26.10.2011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε τη συρρίκνωση του ραδιοφωνικού προγράµµατος: «Η
Φωνή της Ελλάδας».
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, στον κ. Πολατίδη, θα απαντήσει ο Υπουργός Επικρατείας,
ο κ. Παντελής Καψής.
Παρακαλώ, κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τον Οκτώβριο του παρελθόντος έτους ελήφθη µία απόφαση
από τη Διοίκηση της ΕΡΤ και προφανώς από την τότε κυβέρνηση,
να διακοπεί το πρόγραµµα «Η Φωνή της Ελλάδας» -η εκποµπή
του, δηλαδή, στα βραχέα κύµατα- ένα πρόγραµµα το οποίο λειτουργούσε ανελλιπώς από το 1940. Δεν µπορώ να καταλάβω
πώς η Ελλάδα το 1940 είχε χρήµατα να κάνει πρωτοπόρα πράγµατα για εκείνη την εποχή και η Ελλάδα σήµερα δεν µπορεί να
συντηρήσει αυτά που έχει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το ερώτηµα είναι: Πώς είναι δυνατόν στην ΕΡΤ, στην οποία γίνεται χορός εκατοµµυρίων ευρώ, όπου οι ηµέτεροι έχουν γεµίσει
τις τσέπες τους, στέλνουν χρήµατα στην Ελβετία κι έχουν αµοιβαία κεφάλαια κλπ. να τα διαχειριστούν –πρόσωπα τα οποία
µέχρι πρότινος είχαν στενή σχέση µε το πρώην κυβερνών κόµµαξαφνικά να ερχόµαστε και να κόβουµε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο προφανώς έχει πολύ µικρό κόστος;
Έκανα, λοιπόν, την εξής ερώτηση, η οποία δεν απαντήθηκε και
γι’ αυτό, φυσικά, είµαστε και σήµερα εδώ: Ποιο είναι αυτό το φοβερό κόστος, το οποίο τέλος πάντων αξίζει ούτως ώστε να αφήσουµε ασύδοτη την προπαγάνδα την ανθελληνική που υπάρχει
από Σκόπια, Τουρκία και όλους τους άλλους; Ποιο είναι το φοβερό αυτό οικονοµικό όφελος που έχει η ΕΡΤ; Τι ποσοστό του
προϋπολογισµού της, τέλος πάντων, είναι αυτό το οποίο έχει γλιτώσει, εάν το έχει γλιτώσει;
Πραγµατικά µένει ένα τεράστιο κενό στην προώθηση των εθνικών θεµάτων, µένει ένα τεράστιο κενό στην οµογένεια. Εγώ, τουλάχιστον, έγινα δέκτης παραπόνων από οµογενείς που ζητούν
το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν κοστίζει και πολλά χρήµατα.
Υπάρχει κι ένα µη υλικό ή µη µετρούµενο σε χρήµα κόστος, το
οποίο είναι αυτό της απώλειας επαφής που έχει η Ελλάδα µε ένα
σηµαντικό κοµµάτι της οµογένειας, το οποίο στηριζόταν για την
επαφή του µε την πατρίδα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Αναµένω κάποιες απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Πολατίδη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Καψής, να λάβει
το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον, κύριε Πολατίδη, είχα την εντύπωση ότι είχε απαντηθεί
η ερώτησή σας. Την είχα απαντήσει. Δεν ξέρω αν δεν έφτασε.
Κάτι έχει γίνει. Ευχαρίστως θα την απαντήσω και προφορικά πάντως.
Κατ’ αρχάς, να επισηµάνω ότι η ενηµέρωση των οµογενών και
η διατήρηση των δεσµών τους µε την πατρίδα, αποτελεί προτεραιότητα και αυτής της Κυβέρνησης και πιστεύω κάθε ελληνικής
κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια.
Το δεύτερο είναι ότι ασφαλώς η ΕΡΤ παίζει ένα πολύ σοβαρό
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το παράθυρο στην πατρίδα
για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατοµµύρια οµογενείς.
Θα σηµειώσω, βέβαια, ότι ποτέ άλλοτε όσο σήµερα δεν
υπήρχε τόσο στενή επαφή των οµογενών µε την πατρίδα µέσω
της ΕΡΤ. Επισηµαίνω: πρώτον, την «ΕRT World», η οποία µεταδίδεται δορυφορικά σ’ όλο τον κόσµο και συνεχώς αναβαθµίζεται
και παρακολουθείται από τους οµογενείς, δεύτερον, το site της
ΕΡΤ, το οποίο ανανεώνεται όλο το εικοσιτετράωρο και είναι προσβάσιµο από το internet και τρίτον, ότι πάλι µέσα από το internet
όλοι οι οµογενείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα
τα προγράµµατα της ΕΡΤ από το web radio σε εικοσιτετράωρη
βάση.
«Η Φωνή της Ελλάδας» µεταδίδεται και αυτή όλο το εικοσιτετράωρο τόσο δορυφορικά, όσο και από το internet. Είναι αλήθεια
ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια από
την ΕΡΤ να µειώσει το κόστος της. Το πάρτι των «ηµετέρων», που
λέτε, έχει περιοριστεί, αν δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, σε πάρα
πολύ µεγάλο βαθµό. Έχουµε εξοικονόµηση κόστους κατά δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο την τελευταία διετία ο αριθµός των
απασχολούµενων στην ΕΡΤ έχει µειωθεί κατά περίπου χίλια πεντακόσια άτοµα.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε, πράγµατι, πρόβληµα για την εικοσιτετράωρη µετάδοση από τα βραχέα και µόνο από τα βραχέα της
«Φωνής της Ελλάδας», η οποία περιορίστηκε στις δώδεκα από
τις είκοσι τέσσερις ώρες. Αυτό προέκυψε από ένα πρόβληµα
προσωπικού που στο σταθµό της Αυλίδας από τα δεκαοκτώ
άτοµα που υπηρετούσαν µετά τις αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και όλα αυτά βρέθηκαν σήµερα να εργάζονται µόνο εννιά
άτοµα και δεν υπάρχει δυνατότητα εικοσιτετράωρης κάλυψης.
Έγινε µια πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΕΡΤ, επειδή δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

υπάρχει δυνατότητα ούτε να προσληφθούν καινούργια πρόσωπα, αλλά ούτε και να υπάρξουν υπερωρίες, γιατί υπάρχει αυτό
το όριο του 10% που έχει µπει. Ήδη, από την επόµενη εβδοµάδα
ο αριθµός των ωρών της µετάδοσης θα αυξηθεί από τις δώδεκα
στις δεκαοκτώ ώρες και µελλοντικά θα δούµε τι πρόκειται να
γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Παρακαλώ, τον ερωτώντα Βουλευτή, τον κ. Πολατίδη, να λάβει
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Οπωσδήποτε έχει µειωθεί -και σας πιστεύω- ο αριθµός του προσωπικού της ΕΡΤ, αλλά δεν νοµίζω ότι
δεν ήταν υπερβολικός πριν και δεν µπορείτε να εξοικονοµήσετε
από άλλες θέσεις το προσωπικό, ούτως ώστε να δουλέψει αυτό
το τόσο σηµαντικό πρόγραµµα. Πραγµατικά, σας λέω ότι υπήρξαν οµογενείς, οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν γι’ αυτό το κλείσιµο
του προγράµµατος, έστω γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα που προφανώς έχουν την πρόσβαση και στις άλλες υπηρεσίες και στη
δορυφορική. Φαντάζοµαι ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα µε τον
«HELLAS SAT» και τι θα γίνει µε την εξέλιξή του, γιατί είναι προς
πώληση κ.λπ.. Κατανοώ ότι µάλλον δεν είστε προετοιµασµένος
για να απαντήσετε κάτι τέτοιο.
Δεν απαντάτε, όµως, πόσο είναι σήµερα το κόστος λειτουργίας του συγκεκριµένου προγράµµατος. Δεν µου δίνετε πάλι την
απάντηση. Θέλω στη δευτερολογία σας να µου απαντήσετε.
Το θέµα είναι γιατί δεν ελήφθησαν συγκεκριµένες προβλέψεις
όταν σχεδιάστηκε αυτή η περικοπή. Η ΕΡΤ ξέρουµε ότι είχε πάρα
πολύ προσωπικό, αλλά δεν νοµίζω ότι δεν υπάρχει το απαιτούµενο προσωπικό. Υπάρχει γι’ άλλους τοµείς, στους οποίους αφειδώς διαθέτετε και προσωπικό και πόρους, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα στη χώρα. Μπορεί ενδεχοµένως να προσφέρουν σε
κάποιες κοµµατικές ισορροπίες, µπορεί να προσφέρουν σε κάποιες εσωτερικές ισορροπίες, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στην
Ελλάδα. «Η Φωνή της Ελλάδας» προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει.
Πιστεύω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξε µια
πίεση από την πλευρά αυτή, ούτως ώστε να πάµε έστω από τις
δώδεκα ώρες στις δεκαοκτώ. Ελπίζω πολύ σύντοµα να µπορέσουµε να πάµε στις είκοσι τέσσερις ώρες και να σταµατήσει αυτή
η απαράδεκτη διάκριση εις βάρος των οµογενών, που υπάρχει.
Αν θέλουµε να βγούµε από την κρίση -και πιστεύω ότι θέλετε
και εσείς ως µέλος αυτής της Κυβερνήσεως να βγούµε από την
κρίση µε υγιή τρόπο- πρέπει να σταθούµε στην οµογένεια. Εκεί
ελπίζουµε και όχι στα λιγότερο ή περισσότερο καλά ή κακά δάνεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Χωρίς καµµία
αµφιβολία θα συµφωνήσω ότι θέλουµε να στηριχθούµε και στην
οµογένεια. Σωστά επισηµάνατε ότι η ΕΡΤ εξακολουθεί να έχει
πλεόνασµα προσωπικού σε πάρα πολλές ειδικότητες. Αυτό,
όµως, είναι το παράδοξο της ΕΡΤ ότι έχει σε ειδικότητες που δεν
χρειάζεται πλεόνασµα και ιδίως στους τεχνικούς υπάρχει πρόβληµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Επανεκπαίδευση δεν µπορείτε να κάνετε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν σας
άκουσα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Επανεκπαίδευση δεν µπορείτε να κάνετε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Φοβάµαι ότι
αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει µέσα σε τόσο µικρό διάστηµα.
Παρ’ όλα αυτά να σας πω ότι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος,
η οποία τελείωσε χθες, υπήρξε πενιχρή ανταπόκριση. Άρα, θα
πρέπει να δούµε πως µπορούµε να βρούµε λύση. Το κόστος του
προγράµµατος της «Φωνής της Ελλάδας», της µετάδοσης µάλλον από τα βραχέα -όχι το πρόγραµµα, γιατί το πρόγραµµα συνεχίζει, επαναλαµβάνω, κανονικά, δεν έχει περικοπεί το πρόγραµµα- είναι περίπου στο 1 εκατοµµύριο ευρώ το χρόνο.
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Κάποια στιγµή -όχι σ’ αυτήν την Κυβέρνηση- θα τεθεί το ερώτηµα: Θέλουµε να επενδύουµε λεφτά στα βραχέα, σ’ έναν τρόπο
µετάδοσης ο οποίος ξεπερνιέται; Δεν µπορώ να φανταστώ ότι
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή οµογενείς στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και στην Αµερική, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο internet ή δεν έχουν πρόσβαση στη δορυφορική, πιθανότατα και
στα δύο.
Άρα, το βάρος που σωστά δίνει αυτήν τη στιγµή η ΕΡΤ -και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε και εσείς- είναι στο να αξιοποιηθούν οι
νέες τεχνολογίες. Οι νέοι οµογενείς δεν πρόκειται να ακούσουν
στο ραδιοφωνάκι, όπως ακούγαµε ενδεχοµένως εµείς, το πρόγραµµα της «Φωνής της Ελλάδας». Θα το παρακολουθήσουν στο
internet, θα το παρακολουθήσουν στη δορυφορική τηλεόραση.
Εκεί πρέπει να ρίξουµε το βάρος µας και όχι να συντηρούµε ενδεχοµένως µορφές µετάδοσης, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεραστεί.
Ούτε στα καράβια πια δεν ακούν µε τα βραχέα. Και στα καράβια
έχουν πρόσβαση στο internet και µέσα από το internet παρακολουθούν τα νέα από την Ελλάδα.
Άρα, η κατεύθυνση µας πρέπει να είναι άλλη. Παρ’ όλα αυτά επαναλαµβάνω- γίνεται προσπάθεια για όσο χρειάζεται να διατηρηθεί και αυτή η µορφή µετάδοσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Παντελή Καψή.
Συζητείται η πρώτη µε αριθµό 5530/7-2-2012 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004.
Στον ερωτώντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νοµού Ηρακλείου, τον
κ. Στρατάκη, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε µια συνάντηση που είχαµε πρόσφατα στο
Επιµελητήριο Ηρακλείου µας παραδόθηκε ένας πλήρης φάκελος
για όλα τα προβλήµατα που έχουν. Μέσα στα προβλήµατα αυτά
ήταν και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν για τις επενδύσεις
του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004. Αναφέρονται, βέβαια, όλα
αυτά σε λεπτοµέρειες στην ερώτησή µου για καθυστερήσεις, για
αλλαγές που πρέπει να γίνουν παρ’ ότι ενδεχοµένως δεν προβλέπονται και βεβαίως, σ’ ότι αφορά την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής που σύµφωνα µε το επιµελητήριο δεν αποτελεί κανονιστική απαίτηση του νόµου, αλλά µόνο της αρµόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Επειδή, όπως όλοι µας τονίζουµε κάθε φορά, είναι ανάγκη να
ξεµπλοκαριστούν όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν
µε την προώθηση των επενδύσεων, µε την αλλαγή του κλίµατος
γενικότερα στην αγορά και οπουδήποτε αλλού µπορούµε να
συµβάλλουµε, ερωτώ -και βέβαια πρέπει να µου απαντήσετε- εάν
έχετε κατά νου να κάνετε κάποιες συγκεκριµένες ενέργειες για
να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα, τα οποία επισηµαίνονται από το επιµελητήριο, όπως καταγράφεται και στο κείµενο της
ερώτησής µου, µε τελικό στόχο να υλοποιηθούν οι επενδύσεις
που αυτό είναι το επιδιωκόµενο από όλους µας και από την Κυβέρνηση, αλλά και από τους επενδυτές, γιατί αυτό θα συµβάλλει
και στην ανάκαµψη της οικονοµίας, αλλά και στη βελτίωση του
επενδυτικού κλίµατος που το έχει αυτή τη στιγµή ιδιαίτερα πολύ
µεγάλη ανάγκη η χώρα µας.
Αυτό ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πιστεύω η
απάντηση που θα πάρω από τον Υπουργό να είναι θετική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης,
έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ζητήσω από τον αγαπητό συνάδελφο να µου
δώσει την ευκαιρία να απαντήσω γιατί τα θέµατα του επενδυτικού νόµου είναι θέµατα που καίνε, είναι θέµατα που αυτές τις
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κρίσιµες ώρες για την οικονοµία είναι ζητήµατα που είναι στην
επικαιρότητα.
Θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές. Βεβαίως, στη xώρα αυτή χρειαζόµαστε επενδύσεις, αλλά δεν θα
κουραστώ να λέω και να ξαναλέω ότι αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε,
οι επενδύσεις στη χώρα µας θα πρέπει να γίνουν µε κανόνες, µε
ένα ξεκάθαρο και διαφανές πλαίσιο.
Δυστυχώς, όµως, βλέπουµε τις τελευταίες ηµέρες διάφορα
γεγονότα, τα οποία µας τονίζουν και µας δείχνουν ότι υπάρχει
ακόµη πολύς δρόµος που ως πολιτεία έχουµε να διανύσουµε. Είδαµε διάφορα κρούσµατα διαφθοράς στα ασφαλιστικά ταµεία.
Είδαµε κρούσµατα διαφθοράς στην κεφαλαιαγορά και σε άλλους τοµείς. Είδαµε χθες κρούσµατα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Χθες –και θέλω να ενηµερώσω το ελληνικό κοινοβούλιο- µετά
από επιχείρηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συνελήφθησαν δυο υπάλληλοι για δωροδοκία. Επίσης, πριν από πολύ
λίγο καιρό, σε συνεργασία µε το ΣΔΟΕ βρήκαµε πλαστές εγγυητικές επιστολές. Ήδη ο εισαγγελέας διερευνά και αυτήν την υπόθεση. Πιστεύω ότι είναι ώρα, όλος ο πολιτικός κόσµος να στείλει
ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση: Σε θέµατα διαφάνειας θα πρέπει να είµαστε αµείλικτοι και ξεκάθαροι.
Αυτό κάναµε και εµείς, και στη συνεργασία που είχαµε µε το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και µε όλα αυτά, τα
οποία βρήκαµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Θέλω να στείλω
αυτό το µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση. Η πλάκα τελείωσε, κύριε
Πρόεδρε. Και στα θέµατα δηµοσίου συµφέροντος το µήνυµα το
δικό µας, όλου του πολιτικού κόσµου θα πρέπει να είναι ότι πλέον
δεν παίζουµε. Το πουλόβερ της διαφθοράς θα ξηλωθεί θέλουν
δεν θέλουν ορισµένοι.
Όσον αφορά το χθεσινό περιστατικό, εγώ θέλω να συγχαρώ
δηµοσίως τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, αλλά και την
εταιρεία η οποία προχώρησε στην καταγγελία. Αν η εταιρεία δεν
έκανε τη συγκεκριµένη καταγγελία, δεν θα είχαµε αυτά τα αποτελέσµατα, τα οποία είχαµε σήµερα.
Θέλω όµως πάνω απ’ όλα να διαβεβαιώσω τον επιχειρηµατικό
κόσµο της χώρας ότι ο αγώνας που κάνουµε για τα θέµατα διαφάνειας στα θέµατα του επενδυτικού νόµου θα συνεχιστεί µε
αµείωτους ρυθµούς. Στην προσπάθειά µας αυτή θέλουµε να
έχουµε δίπλα µας τους πολίτες. Θέλουµε να έχουµε δίπλα µας
τον επιχειρηµατικό κόσµο. Θέλουµε να έχουµε δίπλα µας αυτούς
τους κρατικούς λειτουργούς που δίνουν το καλύτερό τους εαυτό
µε ευσυνειδησία και είναι δίπλα µας σε αυτές τις µεγάλες µάχες
που δίνουµε κάτω από αυτές τις συνθήκες ύφεσης που βιώνει η
ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτό, το οποίο θέλω να πω και να υπογραµµίσω είναι ότι εµείς
έγκαιρα πήραµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να δώσουµε
µάχη κατά της γραφειοκρατίας, κατά της πολυνοµίας και –αν θέλετε- κατά των πονηρών καθυστερήσεων. Φτιάξαµε έναν νέο
επενδυτικό νόµο -πιστεύω ότι αυτό αφορά και ότι είναι και ένα
κοµµάτι της ερώτησή σας, αγαπητέ συνάδελφε- που κανείς δεν
τον ήθελε. Σας µιλάω ειλικρινά. Ήταν ένας επενδυτικός νόµος
που ήρθε να συγκρουστεί µε παθογένειες δεκαετιών σε θέµατα
επενδύσεων. Ήταν ένας νόµος όπου πλέον όλη η διαδικασία που
θέλει ο επενδυτής, της υποβολής και της αξιολόγησης, γίνεται
µε ηλεκτρονικό τρόπο. Ο επενδυτής πλέον δεν βρίσκεται µε κανέναν υπάλληλο, µε κανένα στέλεχος Υπουργείο. Και είµαστε περήφανοι ειδικά γι’ αυτό, το οποίο κάναµε.
Κάναµε µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις και πήραµε ορισµένες αποφάσεις, ώστε να θωρακίσουµε θεσµικά ως πολιτεία όλο
αυτό το σύστηµα αξιολόγησης των επενδύσεων. Φτιάξαµε το
Ανεξάρτητο Μητρώο Αξιολογητών που αξιολόγησε µε µεγάλη
επιτυχία τα επενδυτικά σχέδια των δυο τελευταίων φάσεων του
νέου επενδυτικού νόµου. Δηµιουργήσαµε το Ανεξάρτητο Εθνικό
Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο και ενεργοποιείται άµεσα. Ιδρύσαµε
δέκα έξι γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών σε όλη τη χώρα για
την καλύτερη ενηµέρωση, αλλά και την διευκόλυνση των επενδυτών.
Ωστόσο –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- δεν σταθή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καµε µόνο στο νέο επενδυτικό νόµο. Βάλαµε κανόνες και λάβαµε
µέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας και στον παλαιό αναπτυξιακό
νόµο, γιατί εκεί βλέπαµε ότι υπήρχαν προβλήµατα. Καταργήσαµε
τις υπερβάσεις του προϋπολογισµού, το γνωστό 5%, εκεί που γινόταν ένα µεγάλο µέρος συναλλαγής µεταξύ των επιχειρηµατιών
και των υπαλλήλων. Δηµιουργήσαµε µια αυστηρή σειρά πληρωµής. Μειώσαµε τους χρόνους αναµονής στις πληρωµές, από δυο
έτη σε τρεις µήνες. Βάλαµε ένα τέλος στα γρηγορόσηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μειώσαµε τους χρόνους αναµονής σε όλα τα στάδια του αναπτυξιακού νόµου. Όσον αφορά στις αξιολογήσεις, θα ήθελα να
αναφέρω το εξής παράδειγµα: Γίνονταν πεντακόσιες αξιολογήσεις το χρόνο. Το 2010 ολοκληρώσαµε χίλιες αξιολογήσεις. Το
2012 ολοκληρώσαµε δύο χιλιάδες αξιολογήσεις.
Το µήνυµα, όµως, το οποίο θέλω να στείλω σήµερα, κύριε
Πρόεδρε, είναι ότι το πάρτι τελείωσε. Έχουµε µπροστά µας µια
γιγαντιαία προσπάθεια σε εξέλιξη, ώστε να µπορέσουµε να περιορίσουµε αυτά τα φαινόµενα. Πάνω απ’ όλα, όµως, χρέος δικό
µας είναι να θωρακίσουµε όσο καλύτερα µπορούµε τους θεσµούς, τους νόµους µας και όλες τις διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Εµµανουήλ Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά που µας είπατε είναι κατανοητά και
επιθυµητά. Και βεβαίως, όλοι εµείς τα στηρίζουµε αυτά. Διότι
θέλω να πιστεύω ότι, πραγµατικά, η διαφάνεια και βεβαίως, η επιτάχυνση των διαδικασιών συµβάλλουν στο να χτυπιέται η διαφθορά. Διότι πολλές φορές όλα αυτά, τα οποία χρησιµοποιούνται είναι τερτίπια ακριβώς, τα οποία συµβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφθοράς που µπορεί να παρατηρείται,
αλλού ναι, αλλού όχι. Αυτό δεν έχει σηµασία.
Και πραγµατικά αξίζουν συγχαρητήρια και στις αρµόδιες υπηρεσίες που επιλαµβάνονται αυτών των θεµάτων και έχουν αποτελέσµατα. Και αυτό είναι που διεκδικεί –αν θέλετε- και απαιτεί
ο ελληνικός λαός. Όπου βλέπει ότι υπάρχει µια παρανοµία ή µια
παρατυπία θέλει να έρχεται η πολιτεία, το κράτος να επεµβαίνει
για να διορθώνει τα κακώς κείµενα, για να χτυπάει αυτούς που,
πραγµατικά, πρέπει να χτυπήσει για να µην επαναλαµβάνονται
αυτά τα φαινόµενα. Και αυτό είναι λίγο-πολύ διδακτικό, δηλαδή,
συµβάλλει στο να µην επαναλαµβάνονται τέτοιας µορφής φαινόµενα. Άρα, λοιπόν, µε αυτήν την έννοια, θέλω να πιστεύω ότι
πράγµατι έχετε λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση και το
νέο θεσµικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί µπορεί να δώσει θεαµατικά αποτελέσµατα.
Πολύ σηµαντικό, όµως, είναι και κάτι άλλο, το οποίο νοµίζω
πρέπει να το τονίσω από τη θέση αυτή: Οι επενδύσεις που εντάσσονται σε αυτούς τους νόµους, και στην ουσία αφορούν τους
πολλούς και όχι πολύ µεγάλες επενδύσεις που τις κάνει ένας ή
δυο ή κάποια ξένη επιχείρηση, είναι αυτές που έχει ανάγκη και η
χώρα µας. Διότι αν δεν πάµε σε αυτές τις επενδύσεις, το όποιο
παραγόµενο όφελος –δηλαδή, αν την επένδυση τη δηµιουργήσει
µια ξένη επιχείρηση- µπορεί να πηγαίνει στο εξωτερικό. Εµείς θέλουµε, λοιπόν, πέρα από την απασχόληση που µπορεί να δίνει
δουλειά σε κάποιους -ει δυνατόν, µαζί µε την απασχόληση και τη
µείωση της ανεργίας που θα δίνουν αυτές οι επενδύσεις για τη
χώρα µας- το εισόδηµα που θα παράγεται να µένει στην Ελλάδα.
Αυτό είναι που έχουµε ανάγκη, γιατί αυτό θα διαµορφώνει και
τον πλούτο που χρειάζεται η χώρα µας για να ξεπεράσει προβλήµατα όπως αυτά που αντιµετωπίζουµε.
Γι’ αυτό θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν να µου
απαντήσετε συγκεκριµένα στα ζητήµατα που µπαίνουν -θέλω να
πιστεύω ότι αυτό θα κάνετε στη δευτερολογία σας- από το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηρακλείου, σε σχέση µε τις
επενδύσεις του συγκεκριµένου νόµου. Διότι αν αυτό καταφέρουµε να το λύσουµε, θεωρώ ότι θα έχουµε κάνει ένα θετικό
βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα βήµα µε το οποίο θα µπο-
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ρούµε, πραγµατικά, να πούµε ότι «ναι» συνδράµουµε τους επενδυτές, ότι ξεπερνιώνται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και
από τη γραφειοκρατική συνολικά διαδικασία, αλλά και εξαιτίας
της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας.
Αυτά πιστεύω είναι ζητήµατα, τα οποία πρέπει να λάβουµε υπ’
όψιν µας ως πολιτεία και να λάβετε υπ’ όψιν σας ως κράτος και
ως αρµόδιο Υπουργείο για να δώσουµε µια παραπέρα ώθηση και
µια ενίσχυση στην επενδυτική προσπάθεια. Εάν δεν το κάνουµε
αυτό και αν συνεχίσουν να υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να υπάρχουν προβλήµατα µη διαφάνειας, τα οποία ουσιαστικά συµβάλλουν στο να αναπτύσσεται η διαφθορά, καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι και τα γρηγορόσηµα θα συνεχίσουν να
υπάρχουν και οι καταστάσεις αυτές οι αρνητικές που διαχέονται
στην κοινωνία και λειτουργούν απαξιωτικά και για το κράτος, θα
συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα, λοιπόν, εδώ χρειάζεται να δούµε
πώς θα λύσουµε συγκεκριµένα προβλήµατα, ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται αυτά τα ζητήµατα από ένα σηµαντικό φορέα µε προηγούµενη –και παρούσα- δράση, η οποία δείχνει ότι θέλει να
συνδράµει τους επενδυτές, θέλει να συνδράµει τα µέλη της και
άρα, να συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας που
τόσο έχουµε ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιος Μωραΐτης για τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκαθαρίσω –το γνωρίζει ο κ. Στρατάκης αυτό- ότι
για όλες τις επενδύσεις έως δυο εκατοµµύρια, αποκλειστικά
υπεύθυνες είναι οι περιφέρειες. Για το ζήτηµα του αναπτυξιακού
νόµου που µας αναφέρετε και τα παραδείγµατα υπεύθυνη είναι
η Περιφέρεια Κρήτης.
Ήρθαµε σε επαφή και σε συνεργασία µε την περιφέρεια και
είδαµε κάποια προβλήµατα. Εγώ θέλω να αναφέρω ότι αυτό, το
οποίο προέκυψε από την ενηµέρωση είναι ότι εξαιτίας της εφαρµογής του «Καλλικράτη» προέκυψαν κάποιες καθυστερήσεις
λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων. Αυτό έγινε και σε άλλες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, µετατάχθηκαν έντεκα υπάλληλοι και
συνεπώς απαιτήθηκε και η µετακόµιση της υπηρεσίας σε ένα νέο
κτήριο. Σας µεταφέρω την ενηµέρωση που είχαµε από την Περιφέρεια Κρήτης.
Κατά το τέλος του 2011, η Περιφέρεια Κρήτης είχε να αξιολογήσει ακόµη εκατόν πενήντα επενδυτικά σχέδια, τα οποία είχαν
υποβληθεί κατά την περίοδο Δεκέµβριος 2009- Ιανουάριος 2010.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, η περιφέρεια κατάφερε εντός του
2011, να αντλήσει όλους τους πόρους που διαθέσαµε ως Υπουργείο για την πληρωµή των επενδύσεων που είχαν ολοκληρωθεί.
Όσον αφορά τους χαµένους φακέλους, η Περιφέρεια Κρήτης
µας ενηµερώνει ότι δεν υπήρξε κανένα τέτοιο περιστατικό. Εφόσον κάποιος επενδυτής απευθύνθηκε στην αποκεντρωµένη διοίκηση, όντως δεν θα βρέθηκε ο φάκελος του, διότι όλα πήγαν στα
νέα γραφεία της περιφέρειας.
Όσον αφορά την επικαιροποίηση στοιχείων, αυτή έγινε σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004
περί αίτησης συµπληρωµατικών στοιχείων. Η επικαιροποίηση
στοιχείων, γίνεται µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν όντως ο επενδυτής µπορεί να υλοποιήσει την επένδυση που έχει µπροστά του.
Ως παράδειγµα, θέλω να αναφέρω τον επενδυτή που προσκοµίζει έγγραφο µε την αξία των µετοχών που κατέχει και τις οποίες
θα πουλήσει για να καλύψει την ιδία συµµετοχή. Καταλαβαίνετε
ότι άλλη αξία έχουν οι µετοχές και αυτό το χαρτί τον Ιανουάριο
του 2010 και άλλη αξία έχουν σήµερα.
Το ίδιο πράγµα θα µπορούσε να ισχύσει και µε ένα χαρτί από
µία τράπεζα. Μια έγκριση δανείου που δόθηκε πριν από δύο έτη
καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει σήµερα και συνεπώς δεν θα µπορεί
σε καµµία περίπτωση να υλοποιηθεί η επένδυση.
Κατά συνέπεια, αυτό που θέλω να επισηµάνω µε τα παραδείγµατα που αναφέρω είναι ότι εάν ένας επενδυτής δεν µπορεί να
προσκοµίσει τα τεκµήρια της ιδίας συµµετοχής, τότε δεν µπορεί,
πράγµατι, να υλοποιηθεί η επένδυση.
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Τέλος, η περιφέρεια µας ενηµέρωσε ότι στις 7 Φεβρουαρίου
2012 έγινε συνάντηση στην Κρήτη, παρουσία εκπροσώπων του
επιµελητηρίου, όπου ενηµερώθηκαν όλοι οι εµπλεκόµενοι γι’
αυτά τα ζητήµατα, που και εσείς σήµερα ορθά βάζετε στο ελληνικό Κοινοβούλιο και κατέληξαν σε κάποιες συγκεκριµένες δράσεις, ώστε να υπάρχουν οι αµοιβαία αποδεκτές λύσεις.
Εµείς, ως Υπουργείο, θέλω να ξέρετε ότι θα στηρίξουµε την
περιφέρεια στο έργο της, γιατί στηρίζουµε τις επενδύσεις. Πάνω
απ’ όλα, όµως -θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό που άρχισα
την τοποθέτησή µου- εάν δεν βάλουµε κανόνες, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση ποτέ, να αλλάξει το επιχειρηµατικό περιβάλλον
στη χώρα.
Πράγµατι, υπάρχουν παραδείγµατα και από την δική σας περιφέρεια, όπου πολλοί επενδυτές σήµερα λένε ότι γιατί αλλάξατε
το ένα ή το άλλο. Στο πλαίσιο του επενδυτικού νόµου, αυτού σας
είπα πριν ότι τον αλλάξαµε µέσα από συγκρούσεις, επειδή ήταν
πολλοί αυτοί που δεν ήθελαν να πάµε σε αλλαγές, γιατί είχαν βολευτεί. Και είχαν βολευτεί, σε έναν παλιό αναπτυξιακό νόµο, σε
ένα αλισβερίσι που γινόταν, σε ένα σύστηµα το οποίο ήταν
έτοιµο και εξυπηρετούσε κάποιους. Επειδή όµως δεν τους εξυπηρετούσε όλους, γι’ αυτό το αλλάξαµε, γι’ αυτό συγκρουστήκαµε και πιστεύω ότι αυτό το οποίο µεταφέρουµε και εµείς, ως
ελληνικό Κοινοβούλιο, ως ελληνική πολιτεία, είναι ένα µήνυµα ελπίδας, ότι από εδώ και πέρα µε κανόνες διαφάνειας, θα πορευθούµε για τις επενδύσεις στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 4394/12-1-2012
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου και κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών στο κέντρο της Αθήνας.
Στην ερώτηση της κ. Πιπιλή θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
Παρακαλείται η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή
Πιπιλή να λάβει το λόγο και να διατυπώσει την ερώτησή της.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αν και είµαι Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, που θα δηλώσω στη Βουλή
των Ελλήνων ότι είµαστε πραγµατικά ένα κράτος γελοίο, ένα
κράτος που συνθλίβει την κοινωνία, όπου πολλές φορές δεν είναι
τα οικονοµικά µέτρα που κάνουν την πλειονότητα των εχεφρόνων
πολιτών να αγανακτεί αλλά είναι αυτή η γελοιότητα, αυτή η πλαδαρότητα, αυτή η αδιαφορία του ίδιου του κράτους, όπως αυτό
εκφράζεται από την εκτελεστική εξουσία, όχι από τη νοµοθετική,
και κυρίως από όλες αυτές τις καθετοποιηµένες πυραµιδοειδείς
στρατιές ενός ανίκανου, εν πολλοίς, κράτους διοίκησης, διευθυντών, αστυνοµικών διευθυντών, δηµάρχων, περιφερειαρχών
και λοιπών που αποτελούν αυτήν την άθλια κρατική µηχανή.
Κύριε Οικονόµου, είστε Βουλευτής της Α’ Αθηνών και αναρωτιέµαι: Κανείς µα κανείς απ’ αυτήν την Κυβέρνηση δεν κυκλοφορεί στον δρόµο, ακόµη και µε το αυτοκίνητο του, ώστε να δει την
καινούργια µάστιγα που ταλανίζει όχι µόνο την πραγµατικότητα
αλλά και την αισθητική της ρηµάδας της πόλης των Αθηνών και
του κέντρου της; Αναφέροµαι σε αυτές τις ορδές, κυριολεκτικά,
κυρίως ζευγαριών, συντριπτικής πλειοψηφίας ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι µέρα µεσηµέρι, αφού έχουν κατακλέψει το περιεχόµενο δηµόσιας περιουσίας, που είναι οι κάδοι των δήµων,
κουβαλάνε έµφορτα επικινδύνων ογκωδών αντικειµένων, καροτσάκια, που είναι και αυτά κλεµµένα από µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ και διασχίζουν όλο το κέντρο της Αθήνας, απ’ όλες
τις γειτονιές της Αθήνας –απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, από το σύνολο της Αττικής- κατευθυνόµενοι σε µια οδική κατεύθυνση που
ξεκινά από την Οµόνοια, συνεχίζει στην Πειραιώς, κάνει στροφή
δεξιά στο Βοτανικό, για όσους ξέρουµε την Αθήνα, στροφή αριστερά για του Ρουφ. Αναφέροµαι σε αυτήν την καινούργια µάστιγα παρεµπορίου, από το οποίο µαφίες οργανωµένες, όχι µόνο
κατακλέβουν το ελληνικό δηµόσιο, αλλά δηµιουργούν µε σφραγίδα των συναρµόδιων Υπουργείων την εικόνα µίας χώρας χαοτικής, που τα µόνα µέτρα που εξακολουθεί και παίρνει είναι τα
δηµοσιονοµικά, όταν δεν µπορεί να πατάξει καν το λαθρεµπόριο
πετρελαίου και το «ηπιότερο» αλλά εξίσου εγκληµατικό, το προ-
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κλητικό µαύρο λαθρεµπόριο µετάλλου που πηγαίνει σε συγκεκριµένα παράνοµα σκραπατζίδικα στου Ρουφ και στο Βοτανικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είστε Υπουργός Οικονοµικών, είναι δικές σας οι οµάδες του
ΣΔΟΕ, περιµένω την απάντησή σας και θα επανέλθω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση
και εσάς, κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε το λόγο.
Κυρία συνάδελφε, είµαστε της ιδίας εκλογικής περιφέρειας.
Νοµίζω ότι ορισµένες αποστροφές στην παρουσίασή σας εντοπίζουν και την πηγή αδυναµίας αντιµετώπισης του κακού. Στην
ερώτησή σας λέτε: «Ούτε αυτού του είδους το παραεµπόριο και
αυτού του είδους την κλοπή δεν µπορούµε πλέον να αποτρέψουµε;». Ξέρετε ότι είναι η πιο δύσκολη µορφή. Οι κλασικές µορφές παρανοµίας είναι πολύ πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν,
ιδιαίτερα εκεί που το κράτος µπορεί να εστιάσει την προσοχή
του και έχει κατανεµηµένες, συγκεκριµένες υπηρεσίες για την
αντιµετώπιση, όπως, παραδείγµατος χάριν, την Αστυνοµία.
Για να δούµε εδώ ποιος φορέας του κράτους είναι αρµόδιος
να αντιµετωπίσει τη συγκεκριµένη µορφή παραβατικότητας:
Ασφαλώς είναι και η Δηµοτική Αστυνοµία. Με πληροφορούν εδώ
ότι η Δηµοτική Αστυνοµία έχει απογράψει τους κάδους που γίνεται η κλοπή, τα απορρίµµατα των οποίων µαζεύουν οι άνθρωποι, τα έχει εντοπίσει, έχει περιορίσει αυτήν την κίνηση και έχει
ενηµερώσει και όλες τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες γι’ αυτό.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αυξήσει την επιτήρηση. Έχει θέσει το θέµα σε Συµβούλιο Υπουργών, γιατί πολύ
σωστά επισηµάνατε ότι αυτή η παραβατικότητα έχει διεθνικές
αποφύσεις, δεν είναι µονάχα µία παρέα από φουκαράδες που
κλέβουν τα σκουπίδια. Έχει πολύ καλή οργάνωση όλο αυτό το
σύστηµα.
Το ΣΔΟΕ, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι ο τελευταίος τροχός
της άµαξας. Ο µόνος λόγος που σας απαντώ εγώ είναι και κάποιος άλλος. Το ΣΔΟΕ υπάγεται στον κ. Βενιζέλο. Πέρα απ’ αυτό,
το ΣΔΟΕ, που είναι του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι ο τελευταίος τροχός της άµαξας. Έχει δώσει πολύ συγκεκριµένη εντολή
να παρακολουθείται η συγκεκριµένη µορφή παραβατικότητας
και ό,τι µπορεί κάνει.
Τα κλιµάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών -άλλο όργανο του δηµοσίου- και αυτά πρέπει να παρακολουθούν.
Σας τα λέω όλα αυτά, διότι σε ένα κράτος σαν το δικό µας, το
οποίο πράγµατι έχει τα χάλια του –γι’ αυτό ξέρετε, δεν κοµίζετε
γλαύκα εις την πόλη µας, την Αθήνα- η εκτελεστική εξουσία πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτό το κράτος που είναι έτσι. Βεβαίως,
εάν το είχε φτιάξει -ιδίως όποτε είχε δηλώσει ότι πρέπει να το
φτιάξει και δεν τα κατάφερε- θα ήταν πολύ καλύτερα. Αυτό το
κράτος, όµως, έχουµε και µε αυτό προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση.
Άρα, είναι µία πολύ δύσκολη µορφή παρανοµίας. Το ότι είναι
µικρή την κάνει ακόµη δυσκολότερη. Το κράτος έχει αυτές τις
αδυναµίες και χτυπήσατε βεβαίως και ένα σηµείο στο οποίο είναι
γνωστό ότι πάσχουµε. Ακόµη κι αν ήταν τέλεια οργανωµένο το
κράτος, όπως είναι σε άλλες χώρες, πάλι θα είχε σοβαρό πρόβληµα, ένα πρόβληµα συντονισµού σε µία νέα µορφή παραβατικότητας και εγκληµατικότητας.
Πολύ πιο συγκεκριµένα πράγµατα θα σας πω και στη δευτερολογία, για να δείτε ότι έχουν γίνει και άλλα, ασφαλώς όχι από
το Υπουργείο Οικονοµικών που στο συγκεκριµένο θέµα είναι ο
τελευταίος τροχός της άµαξας αλλά και από άλλες υπηρεσίες,
για να δείτε πόσο σύνθετο και δύσκολο είναι και πόσο εφευρετικοί πρέπει να γινόµαστε, όταν αντιµετωπίζουµε µηχανισµούς παρανοµίας που πάντα είναι πιο γρήγοροι από το κράτος. Η
παρανοµία, πάντα τρέχει πιο γρήγορα από το κράτος, είναι πιο
εφευρετική και πιο ανθεκτική στην άµυνά της απέναντι στους µηχανισµούς. Αλλά γι’ αυτά θα σας πω στην δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Φωτεινή Πιπιλή έχει
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το λόγο για την ανάπτυξη της ερωτήσεώς της.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, η οποία δεν είµαι εκτελεστική εξουσία,
είµαι Αθηναία κάτοικος και πάνω από όλα δηµοσιογράφος, ακολούθησα η ίδια µε τη φωτογραφική µου µηχανή και παρακολούθησα –και δεν το έκανε καµµία υπηρεσία του ΣΔΟΕ, καµµία
Δηµοτική Αστυνοµία και καµµία Αστυνοµία- ζευγάρι µε καροτσάκι
και ακούστε το καταπληκτικό. Βασιλέως Γεωργίου µε τα πόδια
εγώ µε τη φωτογραφική µηχανή, το καροτσάκι στρίβει, περνάει
από το Προεδρικό Μέγαρο, που το φυλάσσουν σαράντα αστυνοµικοί, ανεβαίνει ανάποδα επί του οδοστρώµατος µπροστά από
το Μέγαρο Μαξίµου, άλλοι πενήντα αστυνοµικοί εκεί, στρίβει αριστερά Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας, όπου είναι πεζοί,
περνάει µπροστά από το Υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι τριάντα
αστυνοµικοί, είναι ταξιτζήδες που χειρονοµούν, είναι αυτοκίνητα,
είναι αυτοί οι εξαθλιωµένοι κακόµοιροι που είναι και αδύνατοι,
πάει να τους πέσει το καροτσάκι και είναι και ο τροχονόµος «το
κερασάκι στην τούρτα» έξω από την Βουλή και εγώ ως Βουλευτής, που καθυβρίζοµαι, γιατί δηµιούργησα αυτό το κράτος πάω
και πιάνω τον τροχονόµο και του λέω: «Με συγχωρείτε, αυτό το
αίσχος το βλέπετε µπροστά στη Βουλή»; Και ο τροχονόµος µου
απαντά: «Κυρία Βουλευτή, δεν είναι δική µου αρµοδιότητα». Και
λέω: Έτσι είστε; Κάνω και εγώ το απλούστερο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στις 12/1 κάνω ερώτηση στον Υπουργό Οικονοµικών, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Γιαννίτση. Το Υπουργείο Οικονοµικών µε αγνόησε,
κύριε Οικονόµου. Το Υπουργείο Οικονοµικών παρανόµησε και
δεν µου απάντησε ποτέ στην ερώτηση, γι’ αυτό και ήρθε η ερώτηση ως επίκαιρη σήµερα. Για τη γελοιότητα στην απάντηση του
ΥΠΟ να µην το σχολιάσω! Είπε το καταπληκτικό: «Πάντως, κυρία
Πιπιλή, ατύχηµα δεν έχει γίνει ακόµα από τα καροτσάκια».
Ο Δήµος Αθηναίων έχει καταγγείλει στο ΣΔΟΕ, στην εισαγγελία, παντού –και θα τα καταθέσω- τις διευθύνσεις των σκραπατζίδικων. Στο Βοτανικό είναι. Στείλτε ένα συνεργείο του ΣΔΟΕ το
βράδυ και θα τα βρει. Σας τα έχει πει ο Δήµος Αθηναίων. Τα
αγνοείτε.
Ο εισαγγελέας, επειδή εγώ ως δηµοσιογράφος δηµοσίευσα
στην Εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» την καταγγελία, παρενέβη. Και
λέω: Ο εισαγγελέας παρενέβη σε µια δηµοσιογράφο που έγραψε
ένα δηµοσίευµα, τρία ρηµάδια Υπουργεία δεν µπορούν να εντοπίσουν τα σκραπατζίδικα, κύριε Οικονόµου; Αν παρακολουθήσετε πέντε καροτσάκια, θα σας πάνε εκεί που γίνεται το όργιο
παρανοµίας, κλοπής. Και το κυριότερο. Όλα αυτά τα µέταλλα
πού πάνε, κύριε Οικονόµου; Μήπως γίνονται κουτάλια, µήπως γίνονται κατσαρόλες, µήπως γίνονται µπρίκια και πωλούνται στην
αγορά και εκτός του οικονοµικού εγκλήµατος έχουµε και σοβαρό
πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία;
Νοµίζω ότι ένα κράτος που θέλει να δείχνει ότι σέβεται τον πολίτη, αυτά τα σκραπατζίδικα, χωρίς καµµία δικαιολογία θα πρέπει
να τα κλείσει, για να µην πούµε ότι όταν περνάµε µπροστά από
το Μέγαρο Μαξίµου και βγει καµµιά φορά κανένας ξένος, θα διαποµπευθούµε για µια ακόµα φορά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου, έχει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, κατ’ αρχάς δεν αµφισβήτησε ποτέ κανείς
ούτε την ικανότητά σας τη δηµοσιογραφική στο ρεπορτάζ και
πολύ περισσότερο δεν αµφισβήτησε κανείς και την αγάπη σας
για την πόλη µας. Αλίµονο! Παρά το ότι έχετε διαπρέψει και στα
δυο αυτά πεδία -και το λέω ειλικρινά, γιατί πολλοί καµµιά φορά
θεωρούν ότι το λέω έτσι για χάριν αστεϊσµού, αλλά τώρα το πιστεύω αυτό- γιατί θέλετε σε αυτά που έχετε διαπρέψει να τα εγκαταλείψετε και να µεταµορφωθείτε σε διαχειριστή του κράτους;
Δεν σας πάει αυτός ο ρόλος. Ούτε εµένα µου πάει.
Εµείς οι πολιτικοί, οι οποίοι είµαστε περιοδικοί στην άσκηση
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της εξουσίας -όποτε µας δίνει εντολή ο ελληνικός λαός το κάνουµε και αυτό- δεν πρέπει να ταυτιζόµαστε µε το κράτος. Το ελληνικό κράτος, πράγµατι, έχει τα χάλια του. Θα πρέπει εσείς να
απολογηθείτε αν αύριο µε το καλό αποφασίσει έτσι ο ελληνικός
λαός να ασκήσει την εξουσία; Θα πρέπει να µεταµορφωθείτε σε
απολογητή του κράτους; Θα πρέπει να γίνετε, δηλαδή, αστυνοµικός στη θέση του αστυνοµικού, ανακριτής στη θέση του ανακριτή, διώκτης στη θέση του διώκτη; Δεν είναι η δουλειά µας
αυτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν είναι η
δουλειά µας;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η δουλειά µας είναι µεταξύ άλλων, βεβαίως να αντιµετωπίζουµε και αυτά τα φαινόµενα, αλλά θα χρησιµοποιήσουµε
ως εργαλείο αυτό το κράτος, το οποίο µπορώ να πω ότι είναι και
χειρότερο.
Και µια και είναι έτσι πολύ φιλική η διάθεση και βλέπω και τον
κ. Παυλόπουλο εδώ που είναι φίλος µου, θα του πω ότι το κράτος
είναι σε αυτά τα χάλια σήµερα µετά από µια εξαετή επανίδρυση.
Έτσι δεν είναι;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Και δυόµισι χρόνια από διάλυση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Μόνο που τα δυόµισι χρόνια, κυρία Πιπιλή, είχαµε και άλλα
πράγµατα να κάνουµε, τα οποία τα ξέρετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σκραπατζίδικα...
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για το σκραπατζίδικο που λέτε µόλις µου δώσετε τη διεύθυνση, πολύ ευχαρίστως να το δώσω στον συνάδελφο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μα τα έχετε από το Δήµο Αθηναίων.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, την ερώτησή σας την έχω εδώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Τα χαρτιά…
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με συγχωρείτε, δεν έχω από το Δήµο Αθηναίων την πληροφορία αυτή, αλλά πολύ ευχαρίστως να την πάρω…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Θα σας τα στείλω εγώ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό είναι το µόνο εύκολο.
Εκτός αν υπονοείτε κάτι άλλο. Ότι έχουµε κάποιο λόγο εµείς
να µη θέλουµε να κλείσει το σκραπατζίδικο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν νοµίζω ότι λέτε αυτό, αλλά να σας πω ότι πρέπει να
είµαστε και λίγο πιο εφευρετικοί. Όχι εσείς που ρωτάτε, εµείς
που είµαστε στη θέση που είµαστε σήµερα.
Υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβληµα από αυτό που λέτε και
είναι και ένας πιο εύκολος τρόπος εντοπισµού της παρανοµίας,
στον οποίο εγώ να δεχθώ ότι δεν έχουµε καλές επιδόσεις. Όλη
αυτή η κατάσταση µε το παρεµπόριο, οφείλεται στην ανοχή µας
σε ένα πολύ απλό φαινόµενο, το οποίο θα σας το πω. Εάν πάτε
µια βόλτα στις περιοχές που λέτε στην Οµόνοια, Πειραιώς κ.λπ.,
θα διαπιστώσετε το εξής. Ότι έχουν αλλάξει όλες οι χρήσεις των
οικηµάτων που υπάρχουν. Όλες οι χρήσεις των κατασκευών και
των κτηρίων έχουν αλλάξει. Εκεί που έπρεπε να µένουν άνθρωποι, υπενοικιάζεται ο χώρος αυτός σε παράνοµους συνήθως,
αλλά και µη παράνοµους µετανάστες και εισπράττονται µαύρα
εισοδήµατα, υπό µορφή ενοικίων και υπενοικίων. Αυτό είναι το
ένα θέµα.
Το δεύτερο είναι το εξής. Άλλα κτήρια τα οποία θα έπρεπε να
είναι κατοικίες ή γραφεία έχουν γίνει αποθήκες. Εκτός από τα
σκραπατζίδικα που έχετε εντοπίσει, εγώ σας λέω µετά βεβαιότητας ότι υπάρχουν σκραπατζίδικα και σε κτήρια, τα οποία θα
έπρεπε να στεγάζουν γραφεία ή κατοικίες. Και τις λίγες κατοικίες
ανθρώπων που ήθελαν να µείνουν στο κέντρο, αυτοί τις έχουν
εγκαταλείψει και είναι άδειες. Προφανώς θα ασκούνται και άλλες
µορφές παρανοµίας και παραβατικότητας εκεί.
Άρα, αυτό το οποίο θα µου προτείνετε αµέσως τώρα εσείς, το
έχουµε κάνει. Έχουµε ειδοποιήσει και την Επιθεώρηση του
Υπουργείου ΥΠΕΚΑ, τις πολεοδοµίες, διότι αυτός ίσως να είναι
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και ο πιο απλός τρόπος να αντιµετωπίσουµε αυτής της µορφής
την παραβατικότητα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όχι. Το καροτσάκι να ακολουθήσουν η
Αστυνοµία και το ΣΔΟΕ…
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σύµφωνοι. Μόνο που η Αστυνοµία και το ΣΔΟΕ, που
πολύ σωστά λέτε ότι αν τα πάρουν από πίσω θα τα βρουν…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Συναρµόδιοι είναι.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γνωρίζετε πολύ καλά -είµαι βέβαιος, γιατί είστε πολύ επιµελής συνάδελφος και πολύ αγαπητή συνάδελφος- ότι κάνουν
και άλλα πράγµατα αυτήν την εποχή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ε, ας κάνουν και αυτό, κύριε Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνω, λοιπόν, διότι έχω υπερβεί κατά πολύ και το
χρόνο το διαθέσιµο. Όχι απλώς κάνουν κάτι, κάνουν πάρα πολλά.
Και αυτό το εµπόριο, πρέπει να είναι µεγάλο. Ο όγκος δηλαδή,
της παρανοµίας πρέπει να είναι σηµαντικός. Αλλά κάνατε και µια
αναφορά στο λαθρεµπόριο καυσίµων. Θα µου επιτρέψετε αύριο
στη θυρίδα σας, να βάλω την έκθεση την οποία έδωσα στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, για το θέµα του λαθρεµπορίου.
Μετά από αυτό που θα σας δώσω, θα δυσκολευτείτε να κάνετε
ερώτηση. Έχουµε πολλά να κάνουµε ακόµα, δεν µπορώ να πω
ότι είµαι ενθουσιασµένος…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Για τα σκραπατζίδικα;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, όχι, για το λαθρεµπόριο καυσίµων στο οποίο αναφερθήκατε.
Ταυτοχρόνως έχουµε κάνει πάρα πολλά και µε µεγάλη µου
χαρά να σας δώσω την ενηµέρωση που έκανα στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής να τη δείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η τρίτη µε αριθµό
4689/19-1-2012 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του
Δήµου Σαρωνικού, δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και
διαγράφεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ισχυρίζεται
το Υπουργείο Παιδείας διά της κυρίας Υφυπουργού ότι δεν έχει
την αρµοδιότητα, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής,
αλλά και να σας πω ότι κατέθεσα µία ερώτηση για το θέµα της
µεταφοράς των µαθητών του Σαρωνικού στον κύριο Υπουργό
Εσωτερικών και στον κύριο Υπουργό Παιδείας.
Ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, διά του Υφυπουργού του
µου απάντησε και µου λέει: «Για την τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
35415/2011 ΚΥΑ, κατά το σκέλος που αφορά τις κατηγορίες µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που δικαιούνται δωρεάν µεταφοράς αναλόγως των χιλιοµετρικών
αποστάσεων, αρµόδιο να ενηµερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία
είναι το Υπουργείο Παιδείας...»
Την ίδια στιγµή η κυρία Υφυπουργός, η οποία πιστεύει ότι θα
δοξαστεί κρυβόµενη, απαντάει ότι είναι αναρµόδια. Μάλιστα δύο
µήνες µετά από την κατάθεση της γραπτής ερώτησής µου, η
οποία έχει εξελιχθεί σε επίκαιρη, έρχεται σήµερα και λέει ότι είναι
αναρµόδια.
Ο κύριος Υφυπουργός Εσωτερικών, λέει ότι είναι αρµόδιο το
Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά είναι αρµόδιο το Υπουργείο και
κάνω τον έλεγχο και ζητάω να µου πει τι θα κάνει το Υπουργείο
Παιδείας. Την ίδια στιγµή που το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι
είναι αναρµόδιο για το ποιος θα πληρώσει τις φωτοτυπίες, είναι
αναρµόδιο για το πού θα γίνουν και ποιος θα φτιάξει τα σχολεία,
είναι αναρµόδιο για τις σχολές λαϊκής επιµόρφωσης, είναι αναρµόδιο για τον καθαρισµό των σχολείων, είναι αναρµόδιο για την
συντήρηση των σχολικών κτηρίων, είναι αναρµόδιο για τη µετακίνηση των µαθητών. Δεκάδες ερωτήσεις στο Υπουργείο Παι-
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δείας και αυτό δηλώνει αναρµόδιο. Δεν ξέρουν, δεν απαντάνε.
Και σήµερα για τον Σαρωνικό, για το µεγάλο πρόβληµα που
υπάρχει, πάλι κρυβόµενη η κυρία Υφυπουργός νοµίζει ότι θα
µπορέσει να απαλλαγεί από τις ευθύνες της και από το να δώσει
λόγο.
Διαµαρτύροµαι έντονα, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα µου κάνει
τροµερή εντύπωση που έλαβα σήµερα την γραπτή απάντηση.
Εγώ αυτό το θεωρώ µεγάλη πολιτικάντικη κίνηση. Δηλαδή, τελευταία στιγµή, να πάρω µία γραπτή απάντηση.
Έχει οριστεί σήµερα η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης και
παρακαλώ θα ήθελα να γίνει έλεγχος για το κατά πώς λειτουργούν οι Υπουργοί. Εάν µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή διά της αναρµοδιότητας, δεν έρχονται να απολογηθούν, τότε καταργούµε και
τον κοινοβουλευτικό λόγο και τη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Οικονόµου, παρακαλώ, να καταθέσετε το έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταθέτω την
απάντηση του κ. Κουκουλόπουλου, ο οποίος πολύ σωστά οµιλεί
ότι είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα επιληφθεί το Προεδρείο, ώστε να υπάρξει σύντοµα επανεγγραφή της ερωτήσεώς
σας και απάντηση αρµοδίως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
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Δικαίου».
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε να κάνετε κάποια δήλωση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Προ δύο
ωρών περίπου, έλαβα ένα φαξ από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σχετικά µε ψηφισµένη διάταξη του νοµοσχεδίου.
Επειδή πιστεύω ότι πρόκειται περί παρεξηγήσεως, θέλω να
κάνω µία ερµηνευτική δήλωση, προκειµένου να περιληφθεί στα
Πρακτικά και η οποία έχει ως εξής:
«Η ρύθµιση της παραγράφου 20α εδάφιο β’ της τροπολογίας
και ήδη άρθρου ένατου του νοµοσχεδίου, σχετικά µε τους δικαστικούς λειτουργούς, υπαγορεύεται από την υποχρέωση συνεχούς ενηµέρωσης και επικαιροποίησης της βάσης δεδοµένων
των προσώπων, οι απολαβές των οποίων βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Τα γνωστά και µεγάλα κενά στο χώρο της δικαιοσύνης, θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα ρύθµιση».
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να το καταθέσετε για τα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω επίσης και το έγγραφο της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων, το οποίο ανέφερα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, το
λόγο για ένα λεπτό, προκειµένου να ζητήσω µία επεξήγηση από
τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, αφήστε να ψηφισθεί το νοµοσχέδιο και θα πάρετε το λόγο µετά. Δεν
µπορείτε να εµπλακείτε τώρα σε ερµηνευτική δήλωση ...
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, µία επεξήγηση µόνο, κύριε
Πρόεδρε, θα ζητήσω από τον κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός …
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, µισό λεπτό
θα κάνω µόνο. Θα µιλήσετε, µην ανησυχείτε. Τον Κανονισµό να
τον θυµόµαστε και όταν οι Υπουργοί σας µιλάνε µε τις ώρες.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παυλόπουλε, σας
παρακαλώ. Μην ανοίξουµε τώρα διάλογο.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι ερµηνεύοντας
τη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Υπουργός -γιατί είναι ένα
πολύ µεγάλο ζήτηµα, είµαι εισηγητής στο νοµοσχέδιο και γι’
αυτό το λέω- την εκλαµβάνω ως µία δήλωση η οποία σηµαίνει
πως τα κενά τα οποία υπάρχουν στη δικαιοσύνη –επειδή έχουµε
και την υποχρέωση επιτάχυνσης απονοµής της δικαιοσύνης- θα
καλυφθούν όπως επιβάλλεται, µε βάση τις ανάγκες της δικαιοσύνης. Έτσι ώστε η αναλογία 1 προς 5, η οποία όπως και να το
κάνουµε, βαρύνει γενικότερα τη Δηµόσια Διοίκηση, δεν θα µπορεί ποτέ να αποτελεί εµπόδιο στην απρόσκοπτη κάλυψη των
κενών αυτών.
Άρα, από άλλες πλευρές µπορούν να κοπούν προσλήψεις,
αλλά όχι από τον χώρο της δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες ανάγκες που έχει για να καλύψει τα µεγάλα κενά
της. Δεν µπορεί να ψηφίζουµε νοµοσχέδια για την επιτάχυνση
της απονοµής της δικαιοσύνης και από την άλλη πλευρά να περιορίζονται οι προσλήψεις. Έτσι την ερµηνεύω και νοµίζω πως
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να παραµείνω λέξη προς λέξη στη δήλωση
την οποία έχω κάνει.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου κι έχει ως εξής:
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
Άρθρο πρώτο
Το κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Δ’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26 ) αντικαθίσταται ως εξής:
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλµα προσωρινής κράτησης. Υπάλληλος που παραπέµφθηκε αµετακλήτως στο ακροατήριο προκειµένου να δικαστεί για τα αδικήµατα
της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας µε κατάχρηση
εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων, τίθεται αυτοδίκαια σε
αργία. Ο υπάλληλος ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή της προσωρινής παύσης άνω των έξι (6) µηνών. Η αργία αρχίζει από την
κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής απόφασης ή την
πλήρη γνώση της από αυτόν και λήγει είτε την τελευταία ηµέρα
της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας ή του αρµόδιου διοικητικού εφετείου είτε εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή, την ηµέρα της δηµοσίευσης της
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του διοικητικού
εφετείου.
3. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του,
εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.
4. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο όργανο όταν ο
υπάλληλος απολύθηκε ή απολύθηκε υπό όρους µετά από έκδοση εντάλµατος προσωρινής κράτησης, µετά από απαλλακτική
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του αρµόδιου διοικητικού εφετείου ή τη σχετική βεβαίωση του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού αυτού. Πράξη επανόδου του
υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται επίσης και µετά από απαλλακτική απόφαση του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
ή σχετική βεβαίωση του Προέδρου αυτού.
5. Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης.
Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υπηρεσιακοί
λόγοι µπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα, το οποίο µπορεί να
επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
103 και προκειµένου για το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος,
εφόσον έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο,
β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη,
γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία
στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου
επιθεωρητή και
δ) εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής κράτησης και ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς όρους.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν διακυβεύεται το συµφέρον της υπηρεσίας και πριν αποφανθεί το πειθαρχικό συµβούλιο, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο, από τον προϊστάµενο
της αρχής στην οποία υπηρετεί, το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση παράλειψης του προϊσταµένου της αρχής, το µέτρο αυτό µπορεί να επιβληθεί από
κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενο ανώτερο από αυτόν. Η παράλειψη του προϊσταµένου της αρχής να επιβάλει το ως άνω µέτρο
ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενό του.
Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του µέτρου, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει για τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης
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καθηκόντων ο υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η
αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν επιληφθεί για τη θέση του υπαλλήλου σε
αργία εντός της παραπάνω προθεσµίας, χωρίς αυτό να κωλύεται
να επιληφθεί και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Η πράξη µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική
αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του εκδίδεται µετά από
προηγούµενη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου. Για τη
θέση του υπάλληλου σε δυνητική αργία απαιτείται προηγούµενη
ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συµβούλιο. Αρµόδιο όργανο
για την έκδοση της πράξης αυτής είναι ο Υπουργός ή το ανώτατο
µονοµελές όργανο διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου
διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
4. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία και κάθε έτος το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται
να αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τη συνέχιση ή µη της αργίας.
Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από
το ίδιο µονοµελές όργανο όταν ο υπάλληλος απολύθηκε ή απολύθηκε υπό όρους µετά από έκδοση εντάλµατος προσωρινής
κράτησης, µετά από απαλλακτική απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή του αρµόδιου διοικητικού εφετείου ή τη σχετική
βεβαίωση του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού
αυτού. Πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται επίσης και µετά από απαλλακτική απόφαση του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή σχετική βεβαίωση του Προέδρου αυτού.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης του πειθαρχικού συµβουλίου για τη µη συνέχιση
της αργίας ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση, ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της προσωρινής παύσης
άνω των έξι (6) µηνών ή της οριστικής παύσης.
Άρθρο 105
Συνέπειες αργίας αναστολής άσκησης καθηκόντων
1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει
από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων καθηκόντων του.
2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ένα τρίτο (1/3) των
αποδοχών του µε εξαίρεση την περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 103, κατά την οποία καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) των αποδοχών του. Το υπόλοιπο
των αποδοχών του ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί στον
υπάλληλο, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού
συµβουλίου, εφόσον δεν τεθεί σε αργία σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103 ή απαλλαγεί µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για το παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής από
την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 31 - 35 του παρόντος Κώδικα
εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
Άρθρο δεύτερο
Το Μέρος Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Ε’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑIΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Άρθρο 106
Πειθαρχικό παράπτωµα
Το πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που µπορεί να του καταλογισθεί.
Άρθρο 107
Απαρίθµηση πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης
του Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε
καµία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και
των νόµων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους
ειδικούς ποινικούς νόµους,
δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς
όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλληλο συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
στ) η παράβαση της αρχής της αµεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών
και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που
ενσωµάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννοµη τάξη,
η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων
µε παραµέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις
αρχές,
ιγ) η µη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της
θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή
τρίτων προσώπων,
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,
ιστ) η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, µέλος της οποίας είναι ο
υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην
οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,
ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης αρχής
που γίνεται δηµοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, µε σκόπιµη
χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή µε χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις,
ιη) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων
ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
ιθ) η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης µε κρίσεις ή
χαρακτηρισµούς που δεν εξειδικεύονται µε αναφορά συγκεκριµένων στοιχείων,
κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
κα) η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή µαταίωση εντολής της υπηρεσίας,
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα, µε
αφορµή το χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του υπαλλήλου από
την αντιµετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συµφέροντα
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των προσώπων αυτών,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η
παράνοµη χρήση πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κε) η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη
άδεια της υπηρεσίας,
κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα που ορίζονται στο στοιχείο α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόµου,
λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόµου,
λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στο
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος
νόµου,
λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόµου.
2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικό παραπτώµατα διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 108
Εφαρµογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου
1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο,
εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και
συνάδουν µε τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Εφαρµόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:
α) τους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισµό,
β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) την έµπρακτη µετάνοια,
δ) το δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ε) την πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ) το τεκµήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ζ) την προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων του πειθαρχικώς διωκοµένου ή της υπηρεσίας για τη διατύπωση δυσµενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ
µέρους του εν λόγω υπαλλήλου εφόσον δεν στοιχειοθετείται το
πειθαρχικό παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 109
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους
είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών,
γ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως
πέντε (5) έτη,
δ) η στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταµένου
οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το
υπόλοιπό της,
στ) ο υποβιβασµός έως δύο (2) βαθµούς.
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) µήνες
µε πλήρη στέρηση των αποδοχών και
η) η οριστική παύση.
2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλ-
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ληλο συνεκτιµώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώµατος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και
η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του
µητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.
3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων
γ’ έως ζ’ της παραγράφου 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον
διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για
πειθαρχικά παραπτώµατα των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται µε οικονοµικό αντικείµενο, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να
επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000
ευρώ.
4. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο και αν: α) κατά την προηγούµενη της διάπραξης του παραπτώµατος πενταετία είχαν επιβληθεί σε αυτόν τρεις
(3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίµου
αποδοχών ενός (1) µηνός ή β) κατά την προηγούµενη της διάπραξης του παραπτώµατος τριετία είχε τιµωρηθεί για το ίδιο παράπτωµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1)
µηνός.
5.α. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού.
Για το παράπτωµα της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους.
β. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’, ιθ’,
κα’, κβ’, κδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να
επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίµου.
γ. Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 110
Δίωξη πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Η δίωξη και η τιµωρία πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί
καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.
2. Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώµατα που θα επέσυραν την
ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική
εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαµβάνουν υπόψη
αφ’ ενός το συµφέρον της υπηρεσίας και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του
υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να µην ασκήσει
δίωξη, υποχρεούται να ενηµερώσει, µε αιτιολογηµένη έκθεσή
του, τον αµέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο. Αντίγραφο
της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του µητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δυσµενή κρίση του υπαλλήλου.
3. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα.
4. Η βαθµολογική ή η µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν
αίρει το πειθαρχικώς κολάσιµο παραπτώµατος που διαπράχτηκε
πριν από την εξέλιξη αυτή.
5. Πράξεις που έχουν τελεστεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια
προγενέστερης υπηρεσίας του σε δηµόσια υπηρεσία, οργανισµό
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου
τοµέα τιµωρούνται πειθαρχικά, εάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος
παραγραφής τους.
Άρθρο 111
Σχέση πειθαρχικού παραπτώµατος και ποινής
1. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διέπραξε περισσότερα πει-
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θαρχικά παραπτώµατα επιβάλλεται, κατά συγχώνευση, µία συνολική ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη
από το πειθαρχικό όργανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών
παραπτωµάτων.
2. Κατά την επιµέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται
υπόψη οι αρχές και οι κανόνες των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και ζ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 108. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της ποινής.
Άρθρο 112
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά πέντε (5)
έτη από την ηµέρα που διαπράχτηκαν. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 107 του παρόντος παραγράφονται µετά επτά (7) έτη.
Κατ’ εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από
την ηµεροµηνία που ο αρµόδιος πειθαρχικώς προϊστάµενος
έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα.
Για τα παραπτώµατα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας
διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος.
3. Η κλήση σε απολογία ή η παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές ο
συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7)
έτη και προκειµένου για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’,
γ’, δ’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος,
τα δέκα (10) έτη.
4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται
επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώµατος, το
οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η
παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο
της παραγραφής του πρώτου.
5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο
εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή
σε πρώτο βαθµό.

3. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την
ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την
αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος.
4. Αν µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία
απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από
την οριστική παύση, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση
παραπτώµατος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του παρόντος, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 143. Επίσης επαναλαµβάνεται
η πειθαρχική διαδικασία, αν µετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε
ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα για την πράξη ή την παράλειψη,
για την οποία τιµωρήθηκε πειθαρχικά ο υπάλληλος.
5. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται και
όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να
έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε.
6. Ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην προϊσταµένη αρχή του υπαλλήλου κάθε
ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Στην ίδια αρχή ανακοινώνεται επίσης από τον αρµόδιο εισαγγελέα η απόφαση ή το βούλευµα µε το οποίο τερµατίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊσταµένη αρχή του
υπαλλήλου.
Άρθρο 115
Αυτοτέλεια κολασίµου του πειθαρχικού
παραπτώµατος
Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονοµής χάριτος ή άρσης µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίµου ή µεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 113
Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 116
Πειθαρχικά όργανα

1. Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα µε
οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική
όµως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και µετά
τη λύση της υπαλληλικής σχέσης µε εξαίρεση την περίπτωση του
θανάτου.
2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε
από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που
η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίµου, το
πειθαρχικό συµβούλιο την µετατρέπει ανάλογα µε τη βαρύτητα
του παραπτώµατος σε ποινή προστίµου αποδοχών έως δώδεκα
(12) µηνών, µε δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
109.
Άρθρο 114
Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας µε την ποινική δίκη

Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α) οι πειθαρχικώς προϊστάµενοί τους,
β) το διοικητικό συµβούλιο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου για τους υπαλλήλους του νοµικού προσώπου,
γ) το πειθαρχικό συµβούλιο του οικείου φορέα,
δ) το πειθαρχικό συµβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος,
ε) το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
στ) ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης,
ζ), το διοικητικό εφετείο και
η) το Συµβούλιο της Επικρατείας.

1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από την ποινική ή άλλη δίκη.
2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.
Το πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί µε απόφασή του, η οποία
είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους,
την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµόσιο
σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας.

Άρθρο 117
Πειθαρχικώς προϊστάµενοι
1. Πειθαρχικώς προϊστάµενοι των υπαλλήλων των κεντρικών
και περιφερειακών υπηρεσιών που ανήκουν στην αρµοδιότητά
τους είναι:
α) ο Υπουργός,
β) ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ή Γενικής Γραµµατείας,
γ) ο Γενικός Γραµµατέας αυτοτελούς υπηρεσίας,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ε) ο Ειδικός Γραµµατέας,
στ) ο Ελεγκτής Νοµιµότητας,
ζ) ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης,
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η) ο προϊστάµενος διεύθυνσης.
2. Επίσης πειθαρχικώς προϊστάµενοι είναι:
α) Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων και οι αρχηγοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωµάτων ασφαλείας
και του λιµενικού σώµατος για τους πολιτικούς υπαλλήλους που
υπάγονται σε αυτούς.
β) Οι διοικητές µονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάµεων,
των σωµάτων ασφαλείας και του λιµενικού σώµατος για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς.
γ) Οι διευθυντές καταστηµάτων ή οι προϊστάµενοι υπηρεσιών
εφόσον είναι ανώτατοι ή ανώτεροι αξιωµατικοί, για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς.
δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους για όλους τους πολιτικούς
υπαλλήλους που υπάγονται στην αρµοδιότητά του.
ε) Ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής
για τους υπαλλήλους της.
3. Πειθαρχικώς προϊστάµενοι για τους υπαλλήλους νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου είναι:
α) Ο διοικητής ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου, ο
οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός γραµµατέας ή
ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας, για όλους τους υπαλλήλους του νοµικού προσώπου.
β) Ο πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών για τους υπαλλήλους
της.
γ) Ο πρύτανης ΑΕΙ για όλους τους υπαλλήλους αυτού και ο
κοσµήτορας σχολής ΑΕΙ για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε
αυτόν.
δ) Ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης ή ο προϊστάµενος διεύθυνσης για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς.
4. Πειθαρχική εξουσία µπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
α) στους υπαλλήλους του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους
πολίτες, αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτησή τους, µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή
πληµµελή ανάρτηση πράξεων που προβλέπονται από την παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και µη εφαρµογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέµησης της γραφειοκρατίας διατάξεων,
β) στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωµα. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που ανήκουν στους ΟΤΑ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη
ενώπιον του αρµοδίου οργάνου κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 118
Αρµοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταµένων
1. Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάµενοι µπορούν να επιβάλουν
την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή του προστίµου
µπορούν να επιβάλλουν οι εξής µε τις πιο κάτω διακρίσεις:
α) Ο Υπουργός έως και τις αποδοχές τριών (3) µηνών.
β) Ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ή Γενικής Γραµµατείας
ή αυτοτελούς υπηρεσίας, ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο Ειδικός Γραµµατέας, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας,
ο αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων και οι αρχηγοί του στρατού
ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωµάτων ασφαλείας και του λιµενικού σώµατος έως και τις αποδοχές δύο (2)
µηνών.
γ) Οι διοικητές µονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάµεων,
των σωµάτων ασφαλείας και του λιµενικού σώµατος, οι διευθυντές καταστηµάτων και οι προϊστάµενοι στρατιωτικών υπηρεσιών
ή υπηρεσιών των σωµάτων ασφαλείας ή του λιµενικού σώµατος
αν είναι ανώτατοι αξιωµατικοί έως και τις αποδοχές ενός (1)
µηνός και αν είναι ανώτεροι έως και το ένα δεύτερο των µηνιαίων
αποδοχών.
δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ο διοικητής ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός γραµµατέας ή ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας
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νοµικού προσώπου έως και τις αποδοχές ενός (1) µηνός.
ε) Ο πρύτανης ΑΕΙ έως και τις αποδοχές ενός (1) µηνός. Ο κοσµήτορας σχολής ΑΕΙ, έως και τα δύο τρίτα των µηνιαίων αποδοχών.
στ) Ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης έως και τα δύο τρίτα
των µηνιαίων αποδοχών.
ζ) Ο προϊστάµενος διεύθυνσης έως και το ένα τέταρτο των µηνιαίων αποδοχών.
2. Η αρµοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταµένων είναι αµεταβίβαστη, εκτός εάν από διάταξη νόµου προβλέπεται διαφορετικά.
3. Αρµόδιος πειθαρχικώς προϊστάµενος είναι εκείνος στον
οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης
του παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη
υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρµόδιος πειθαρχικώς προϊστάµενος είναι ο προϊστάµενος της υπηρεσίας στην
οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωµα σχετίζεται µε την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.
4. Οι πειθαρχικώς προϊστάµενοι και το διοικητικό συµβούλιο
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου επιλαµβάνονται αυτεπαγγέλτως.
5. Αν έχουν επιληφθεί αρµοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς
προϊστάµενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται µόνο από
εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάµενος ή το διοικητικό συµβούλιο νοµικού προσώπου έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωµα να
ζητήσουν την παραποµπή σε αυτούς της πειθαρχικής υπόθεσης,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση. Για την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης νοείται ως ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάµενος.
6. Αν ο πειθαρχικώς προϊστάµενος, ο οποίος έχει επιληφθεί,
κρίνει ότι το παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη της αρµοδιότητάς του, παραπέµπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο
αυτού πειθαρχικώς προϊστάµενο µέχρι και τον Υπουργό ή και το
διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
αν πρόκειται για υπάλληλο του νοµικού προσώπου. Αν και ο
Υπουργός ή το διοικητικό συµβούλιο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και
της δικής του αρµοδιότητας, παραπέµπει το θέµα στο πειθαρχικό συµβούλιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου
117 του παρόντος η παραποµπή γίνεται στο πειθαρχικό συµβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 119
Αρµοδιότητα διοικητικών συµβουλίων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
Τα διοικητικά συµβούλια νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
µπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του
προστίµου έως και τις αποδοχές τριών (3) µηνών.
Άρθρο 120
Αρµοδιότητα πειθαρχικών συµβουλίων
1. Τα πειθαρχικά συµβούλια µπορεί να επιβάλουν οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή.
Τα πειθαρχικά συµβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθµό ύστερα
από παραποµπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθµό
ύστερα από άσκηση ένστασης κατά αποφάσεων πειθαρχικών
προϊσταµένων.
Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται σε δεύτερο βαθµό ύστερα από ένσταση κατά αποφάσεων των πειθαρχικών συµβουλίων και σε πρώτο βαθµό για την εκδίκαση του
παραπτώµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του παρόντος. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι το αρµόδιο
πειθαρχικό όργανο των ανωτάτων υπαλλήλων του Δηµοσίου και
των Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
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2. Αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο είναι το συµβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το
χρόνο τέλεσης του παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος. Προκειµένου για υπάλληλο ο οποίος κατά το χρόνο τέλεσης του
παραπτώµατος υπηρετεί µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ή
κατάσταση σε άλλη υπηρεσία, αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο
είναι το συµβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί εφόσον
το πειθαρχικό παράπτωµα σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.
3. Συγκρούσεις αρµοδιότητας µεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συµβουλίων για την κρίση του ίδιου παραπτώµατος αίρονται από τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Οι
καταφατικές συγκρούσεις αίρονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ενός τουλάχιστον από τα συµβούλια που έχουν
επιληφθεί. Οι αποφατικές συγκρούσεις αίρονται, εφόσον οι αποφάσεις δύο τουλάχιστον συµβουλίων που έχουν κηρυχθεί αναρµόδια, είναι τελεσίδικες. Για την άρση απαιτείται αίτηση της
υπηρεσίας ή του υπαλλήλου. Αν πρόκειται για καταφατική σύγκρουση, την άρση µπορεί να τη ζητήσει και ο πρόεδρος ενός από
τα πειθαρχικά συµβούλια που έχουν επιληφθεί.
Άρθρο 121
Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώµατα του ίδιου
υπαλλήλου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του πειθαρχικού οργάνου, να κρίνονται ενιαίως, εφόσον σχετίζονται µε καθήκοντα υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου.
2. Περισσότεροι υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή για συναφή πειθαρχικά παραπτώµατα, είναι δυνατόν να κρίνονται ενιαίως, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της προηγούµενης
παραγράφου.
3. Αν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου τα πειθαρχικά όργανα που είναι αρµόδια να επιληφθούν
είναι διαφορετικά, αρµόδιο για την κρίση όργανο είναι:
α) µεταξύ περισσότερων πειθαρχικώς προϊσταµένων ο ιεραρχικώς ανώτερος, και σε περίπτωση προϊσταµένων του αυτού ιεραρχικού επιπέδου, εκείνος που έχει επιληφθεί πρώτος,
β) µεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συµβουλίων, εκείνο που
έχει επιληφθεί πρώτο και
γ) µεταξύ πειθαρχικώς προϊσταµένου, διοικητικού συµβουλίου
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και πειθαρχικού συµβουλίου, το τελευταίο.

Άρθρο 123
Παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο
1. Αν ο Υπουργός κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα τιµωρείται µε ποινή µεγαλύτερη της αρµοδιότητάς του, παραπέµπει
την υπόθεση στο πειθαρχικό συµβούλιο. Για τους υπαλλήλους
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου η πειθαρχική υπόθεση παραπέµπεται για τον ίδιο λόγο στο πειθαρχικό συµβούλιο από το
διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου. Η παραποµπή
είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει αιτιολογηµένη πρόταση αρµόδιας υπηρεσίας.
2. Ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης όταν λάβει γνώση πειθαρχικού παραπτώµατος που τελέσθηκε από υπάλληλο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, το
οποίο εποπτεύεται από αυτόν, παραπέµπει την υπόθεση ενώπιον
του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
3. Δεν επιτρέπεται παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο µετά
την έκδοση οριστικής απόφασης για το ίδιο παράπτωµα από
οποιοδήποτε πειθαρχικό όργανο.
Άρθρο 124
Διαδικασία και συνέπειες παραποµπής
1. Στο έγγραφο, µε το οποίο η υπόθεση παραπέµπεται στο πειθαρχικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 123 του παρόντος,
πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά τόπο και χρόνο τα
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα και ο διωκόµενος υπάλληλος.
2. Το παραπεµπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόµενο
υπάλληλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138 και αποστέλλεται µε το φάκελο της υπόθεσης στο πειθαρχικό συµβούλιο. Αν κατά τη διαδικασία ανακύψουν ευθύνες και για άλλους
υπαλλήλους που δεν περιλαµβάνονται στο παραπεµπτήριο έγγραφο, το συµβούλιο τους καλεί σε απολογία και συνεχίζει την
περαιτέρω διαδικασία χωρίς γνωστοποίηση του παραπεµπτηρίου. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να αποφασίζει τη συνεκδίκαση των παραπτωµάτων αυτών µε τα παραπτώµατα των περιλαµβανοµένων στο παραπεµπτήριο.
3. Η έκδοση του παραπεµπτηρίου εγγράφου καταργεί την εκκρεµή πειθαρχική διαδικασία ενώπιον άλλου πειθαρχικού οργάνου.
4. Το παραπεµπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Άρθρο 125
Προκαταρκτική εξέταση

Άρθρο 122
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος και οι συνθήκες τέλεσής του.
2. Προκαταρκτική εξέταση µπορεί να ενεργήσει ή να διατάξει
κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενος του υπαλλήλου. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ο πειθαρχικώς προϊστάµενος έλαβε γνώση των
περιστατικών, που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα ή,
αν η προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο ύστερα
από εντολή του πειθαρχικώς προϊσταµένου, από την ηµεροµηνία
που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση της ανάθεσής
της.
3. Αν αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει, µε
βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση µε αιτιολογηµένη έκθεσή του. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η
ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πειθαρχικώς
προϊστάµενο. Αν, αντιθέτως, αυτός που ενεργεί προκαταρκτική
εξέταση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωµα, το

1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό όργανο είτε µε
την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Η πειθαρχική
διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών από την κλήση σε
απολογία είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς
οργάνου είτε µε παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου.
Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων
µηνών από την παραποµπή.
2. Η υπαίτια παράβαση των διατάξεων των δύο τελευταίων
εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για τα µέλη του πειθαρχικού
συµβουλίου, εκδικάζεται µετά από παραποµπή ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α.
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οποίο τιµωρείται µε ποινή της αρµοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία σύµφωνα µε το άρθρο 134 του παρόντος. Αν
κρίνει, είτε πριν από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε
µετά την απολογία του, ότι δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης
ποινής, ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 118 του παρόντος. Αν, τέλος, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, διατάσσει
την ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης.
Άρθρο 126
Ένορκη διοικητική εξέταση
1. Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά
που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για
τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης
πειθαρχικού παραπτώµατος και τον προσδιορισµό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη
διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης.
2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε
πειθαρχικώς προϊστάµενο και ενεργείται από µόνιµο υπάλληλο
µε βαθµό τουλάχιστον Γ’ του ίδιου Υπουργείου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και σε καµία περίπτωση κατώτερου
βαθµού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Η ενέργεια της
ένορκης διοικητικής εξέτασης µπορεί να ανατίθεται και σε µόνιµο
δηµόσιο υπάλληλο τουλάχιστον µε βαθµό Γ’ άλλου Υπουργείου
ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, του
Υπουργείου που το εποπτεύει. Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της.
Ο υπάλληλος, ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση,
µπορεί να ζητήσει, µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτησή του, παράταση της προθεσµίας αυτής έως ένα µήνα.
Αν ο υπάλληλος, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώµατος, είναι προϊστάµενος οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, η εντολή για διενέργεια ένορκης
διοικητικής εξέτασης ανατίθεται σε προϊστάµενο τουλάχιστον
ίδιου επιπέδου οργανικής µονάδας.
3. Κατά την εξέταση του υπαλλήλου, στον οποίο αποδίδεται η
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 132 του παρόντος.
4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται µε την υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί.
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, µε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάµενο ο οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον µε την έκθεση διαπιστώνεται η
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάµενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
5. Διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων οποιασδήποτε µορφής από ειδικά όργανα δεν θίγονται.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 127,
καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 129 και 131 του παρόντος,
εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 127
Πειθαρχική ανάκριση
1. Πειθαρχτκή ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου. Κατ’ εξαίρεση δεν
είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος προκύπτουν
από το φάκελο κατά τρόπο αναµφισβήτητο,
β) όταν ο υπάλληλος οµολογεί µε την απολογία του κατά
τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό
παράπτωµα,
γ) όταν ο υπάλληλος συλλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη
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διάπραξη ποινικού αδικήµατος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωµα,
δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συµφώνως
µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για ποινικό αδίκηµα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωµα,
ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεµπτηρίου
εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώµατος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή
άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.
2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο τουλάχιστον οµοιόβαθµο του διωκοµένου που µπορεί να είναι και µέλος
του πειθαρχικού συµβουλίου. Αν σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου δεν υπάρχει επαρκής αριθµός υπαλλήλων που να πληροί
την ανωτέρω προϋπόθεση, η διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης ανατίθεται σε υπάλληλο του εποπτεύοντος Υπουργείου.
3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση: α) τα πρόσωπα στα
οποία αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωµα, β) οι πειθαρχικώς
προϊστάµενοι που έχουν εκδώσει την πειθαρχική απόφαση η
οποία κρίνεται κατ’ ένσταση, γ) τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση και δ) τα πρόσωπα που έχουν
ασκήσει την πειθαρχική δίωξη.
Ο εγκαλούµενος µπορεί να ζητήσει µε έγγραφη αίτηση µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από την κλήση του για εξέταση την εξαίρεση
εκείνου που διεξάγει την ανάκριση. Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο οι λόγοι της εξαίρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνονται οι
προβαλλόµενοι ισχυρισµοί. Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει
το πειθαρχικό συµβούλιο χωρίς τη συµµετοχή εκείνου, του
οποίου ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται νοµίµως. Αν η
αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο µεταξύ ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαµβάνονται εξαρχής.
4. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης, δικαιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πράξεων και εκτός της έδρας του
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι µυστική.
6. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός µηνός από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συµβουλίου στον υπάλληλο, που θα τη διενεργήσει, ο οποίος
µπορεί να ζητήσει µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτησή του, παράταση της προθεσµίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει
τον ένα (1) µήνα.
7. Η πειθαρχική ανάκριση µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα
και άλλων παραπτωµάτων του ίδιου υπαλλήλου εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία.
8. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται
από τον ενεργούντα την ανάκριση.
Άρθρο 128
Ανακριτικές πράξεις
1. Ανακριτικές πράξεις είναι:
α) η αυτοψία,
β) η εξέταση µαρτύρων,
γ) η πραγµατογνωµοσύνη,
δ) η εξέταση του διωκοµένου.
2. Δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανακριτικής πράξης
θέµα που κατά το νόµο καλύπτεται: α) από το απόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συµφωνεί η αρµόδια Αρχή, ή β) από το κατά
νόµο επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο.
3. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από τους µάρτυρες
είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναµία να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία στην έκθεση.
Άρθρο 129
Αυτοψία
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της
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παραγράφου 4 του άρθρου 127 του παρόντος, η αυτοψία διενεργείται αυτοπροσώπως από εκείνον που διεξάγει την πειθαρχική ανάκριση µε την παρουσία γραµµατέα.
2. Η αυτοψία δηµόσιων εγγράφων ή εγγράφων ιδιωτικών που
έχουν κατατεθεί σε δηµόσια αρχή, διενεργείται στο γραφείο
όπου φυλάσσονται.
3. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, παραδίδονται στον
ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικώς µετά το τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ανακριτής, ύστερα από αίτηση του
ιδιώτη, υποχρεούται να χορηγεί ατελώς απόδειξη παραλαβής και
επίσηµο αντίγραφο των εγγράφων που παραλήφθηκαν. Κατ’
εξαίρεση η αυτοψία ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση τρέχουσας υπόθεσης του κατόχου τους ή άλλου προσώπου, διενεργείται από τον ανακριτή
στον τόπο όπου βρίσκονται.
Άρθρο 130
Μάρτυρες
1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Η µη εµφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του µάρτυρα χωρίς
εύλογη αιτία αποτελεί πληµµέληµα και αν είναι υπάλληλος και
πειθαρχικό παράπτωµα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια
του διωκοµένου µε το µάρτυρα σε ευθεία γραµµή ή έως και το
δεύτερο βαθµό σε πλάγια γραµµή.
3. O διωκόµενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής
ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης και µέχρι το
τέλος της εξέτασής του να ζητήσει εγγράφως την εξέταση µαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον
από τους προτεινόµενους µάρτυρες.
4. Αν η ένορκη διοικητική εξέταση δεν στρεφόταν κατά συγκεκριµένου προσώπου, το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται
να διενεργήσει συµπληρωµατική ανάκριση, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόµενο να εξετασθεί ανωµοτί ή
να προτείνει την εξέταση µαρτύρων, εκτός εάν αυτός δηλώσει
ενώπιον του συµβουλίου ότι δεν επιθυµεί να εξετασθεί ανωµοτί
ή να προτείνει την εξέταση µαρτύρων.
Άρθρο 131
Πραγµατογνώµονες
Ως πραγµατογνώµονες ορίζονται δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., καθώς και
αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας
και του λιµενικού σώµατος. Οι πραγµατογνώµονες, πριν από τη
διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης, ορκίζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 132
Εξέταση διωκοµένου
Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόµενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος εξετάζεται ανωµοτί
και µπορεί να παρίσταται µετά δικηγόρου. Η µη προσέλευση του
διωκοµένου ή η άρνηση του να εξετασθεί, δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.
Άρθρο 133
Ενέργειες µετά την ανάκριση
1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου, όταν λάβει το παραπεµπτήριο έγγραφο, ορίζει ως εισηγητή της πειθαρχικής υπόθεσης ένα από τα µέλη του συµβουλίου, στο οποίο και παραδίδεται ο φάκελος.
2. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου, όταν διαβιβαστεί
σε αυτόν το πόρισµα της πειθαρχικής ανάκρισης ή, σε περίπτωση µη διενέργειας ανάκρισης κατά το άρθρο 127 παράγραφος 1 του παρόντος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριµη για
συζήτηση, την εισάγει στο πειθαρχικό συµβούλιο για να αποφασίσει την κλήση σε απολογία του διωκόµενου υπαλλήλου ή την
απαλλαγή του χωρίς αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 134
Κλήση σε απολογία
1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν
κληθεί προηγουµένως σε απολογία. Η εξέταση του διωκοµένου
κατά το στάδιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης ή της πειθαρχικής ανάκρισης δεν αναπληρώνει την κλήση σε απολογία.
2. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για
απολογία. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι βραχύτερη από
δύο (2) ηµέρες, όταν ο υπάλληλος καλείται σε απολογία από τον
πειθαρχικώς προϊστάµενο και από τρεις (3) ηµέρες όταν αυτός
καλείται από συµβούλιο. Η προθεσµία για απολογία µπορεί να
παραταθεί µία µόνο φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής προθεσµίας µετά από αιτιολογηµένη έγγραφη αίτηση του διωκοµένου. Εκπρόθεσµη απολογία λαµβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη,
εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης.
Η παράλειψη της κλήσης σε απολογία καλύπτεται από την
υποβολή έγγραφης απολογίας.
3. Όταν µετά την κλήση του διωκοµένου σε απολογία ακολουθεί παραποµπή σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 118
του παρόντος σε ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο ή στο πειθαρχικό συµβούλιο ή στα όργανα του άρθρου 119 του παρόντος,
δεν απαιτείται νέα κλήση σε απολογία.
4. Μετά την κλήση σε απολογία η υπόθεση περατούται µε την
έκδοση απόφασης.
Άρθρο 135
Απολογία
1. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Ενώπιον συλλογικού
πειθαρχικού οργάνου επιτρέπεται στον διωκόµενο και η προφορική συµπληρωµατική απολογία.
2. Η απολογία παραδίδεται µε απόδειξη στο όργανο το οποίο
καλεί σε απολογία. Μπορεί όµως και να αποσταλεί ταχυδροµικώς
µε συστηµένη επιστολή. Στην περίπτωση του προηγούµενου
εδαφίου το εµπρόθεσµο της υποβολής της κρίνεται από το
χρόνο της ταχυδρόµησης.
3. Πριν από την απολογία ο διωκόµενος έχει δικαίωµα να λάβει
γνώση και αντίγραφα, µε δαπάνες του, του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης. Το γεγονός ότι έλαβε γνώση αποδεικνύεται µε
πράξη η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο, ο οποίος τηρεί
το φάκελο και τον διωκόµενο ή µόνο από τον πρώτο, αν ο δεύτερος αρνηθεί να υπογράψει. Αν ο διωκόµενος υπάλληλος δεν υπηρετεί στην έδρα του οργάνου που τον καλεί σε απολογία, του
χορηγείται σχετική άδεια.
4. Με την απολογία του ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να ζητήσει
εύλογη προθεσµία για να υποβάλει έγγραφα στοιχεία. Η παροχή
της προθεσµίας και η διάρκεια της εναπόκειται στην κρίση του
οργάνου το οποίο τον καλεί σε απολογία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 136
Προσδιορισµός ηµέρας συνεδρίασης Παράσταση διωκοµένου
1. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής της ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου
προσδιορίζει µε πράξη του την ηµέρα κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης
κοινοποιούνται κατά το άρθρο 138 στον διωκόµενο πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες.
2. Ο διωκόµενος υπάλληλος έχει δικαίωµα να παραστεί είτε
αυτοπροσώπως είτε δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον των πειθαρχικών συµβουλίων και των διοικητικών συµβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.. Η µη προσέλευση του διωκοµένου δεν εµποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
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3. Αν το πειθαρχικό συµβούλιο κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά
στοιχεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης και διατάσσει συµπληρωµατική ανάκριση.
4. Η υπηρεσία του διωκοµένου υποχρεούται να του χορηγεί
ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον συλλογικού πειθαρχικού οργάνου κατά την κρίση της υπόθεσής του.
Άρθρο 137
Κωλύµατα και εξαίρεση µελών
πειθαρχικού συµβουλίου
1. Μέλη του πειθαρχικού συµβουλίου, που δεν δικαιούνται να
διεξάγουν ανάκριση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
127 του παρόντος ή έχουν διενεργήσει πειθαρχική ανάκριση
στην κρινόµενη υπόθεση, κωλύονται να µετάσχουν στη σύνθεσή
του κατά την κρίση της υπόθεσης αυτής.
2. Ο διωκόµενος µπορεί µε έγγραφη αίτησή του να ζητήσει την
εξαίρεση µελών του πειθαρχικού συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι µε τα υπόλοιπα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά,
υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να
περιέχει κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο τους λόγους της
εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία µε τα οποία αυτοί
αποδεικνύονται. Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει αιτιολογηµένα µε συµµετοχή των νόµιµων αναπληρωτών των µελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα µέλη
που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά τους.
Αν εξαιρεθεί το τακτικό και το αναπληρωµατικό του µέλος, το
συµβούλιο συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη του εφόσον έχει
απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωµατικού µέλους µπορεί να ζητηθεί και την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το
συµβούλιο αποφασίζει αµέσως επί της αιτήσεως εξαιρέσεως µε
τα υπόλοιπα µέλη του.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 114 του παρόντος αποκλείεται να µετάσχει στο πειθαρχικό συµβούλιο ο
ανακριτής ή αυτός που συµµετείχε στο πειθαρχικό συµβούλιο
κατά την πρώτη κρίση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 138
Κοινοποιήσεις στον διωκόµενο
Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του
διωκοµένου επιδίδονται µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο
όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει
στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο µε το οποίο συνοικεί. Για την
επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης
και της περιπτώσεως αγνώστου διαµονής του διωκοµένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν
µάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση.
Άρθρο 139
Εκτίµηση αποδείξεων
1. Το πειθαρχικό όργανο εκτιµά ελευθέρως τις αποδείξεις. Για
να µορφώσει την κρίση του, µπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόµιµη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση
τους ο διωκόµενος.
2. Συναφή πειθαρχικά παραπτώµατα, τα οποία διαπιστώνονται
κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο της ίδιας πειθαρχικής κρίσης µόνον εφόσον ο διωκόµενος κληθεί σε απολογία και γι’ αυτά.
3. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγµένα πραγµατικά
γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογηµένη.
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Άρθρο 140
Πειθαρχική απόφαση
1. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως.
2. Στην απόφαση µνηµονεύονται:
α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της,
β) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου ή των µελών του συλλογικού πειθαρχικού οργάνου,
γ) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του κρινόµενου,
δ) τα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος, προσδιορισµένα κατά τόπο και χρόνο,
ε) η υποβολή ή όχι απολογίας,
στ) η αιτιολογία της απόφασης,
ζ) η γνώµη των µελών του συλλογικού οργάνου που µειοψήφησαν και
η) η απαλλαγή του κρινόµενου ή η ποινή που του επιβάλλεται.
Αν η πειθαρχική απόφαση περί της ενοχής του διωκοµένου
λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, όλα τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου ψηφίζουν για την επιβλητέα ποινή. Λευκή ψήφος ή
αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η παράλειψη των
στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια α’, β’ και γ’ εκτός του
ονοµατεπώνυµου, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης,
εφόσον αυτά προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης.
3. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από το όργανο που
την εκδίδει. Όταν αυτή εκδίδεται από συλλογικό όργανο, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα.
4. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο µε τη
φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα
όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η κοινοποίηση
της απόφασης στον υπάλληλο ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138 του παρόντος. Στον υπάλληλο γνωστοποιείται επίσης η τυχόν δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεως ή
προσφυγής, κατά περίπτωση, ενώπιον του αρµοδίου οργάνου
και η σχετική προθεσµία ασκήσεώς της.
5. Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται. Ανάκληση της πειθαρχικής απόφασης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση
πρόδηλης παρανοµίας. Ανάκληση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου. Πειθαρχική απόφαση που υπόκειται σε
ένσταση δεν ανακαλείται. Η αίτηση για ανάκληση της πειθαρχικής απόφασης υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της στον υπάλληλο. Αν
η ανάκληση δεν γίνει εντός τριµήνου, λογίζεται ότι το αίτηµα της
ανάκλησης έχει απορριφθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 141
Ένσταση
1. Οι αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊσταµένων, εκτός αυτών
που ορίζονται στο άρθρο 142 παράγραφος 2 περίπτωση α’ και
των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου.
2. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που κρίνουν σε
πρώτο βαθµό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, από τον υπάλληλο που τιµωρήθηκε, στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών και άνω µέχρι την
ποινή της οριστικής παύσης, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής ποινής προστίµου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4)
µήνες, εφόσον κατά της απόφασης του πειθαρχικού συµβουλίου
έχει ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης. Όλες οι αποφάσεις
των πειθαρχικών συµβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθµό υπό-
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κεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου, υπέρ της διοίκησης, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της επόµενης παραγράφου.
3. Ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου ή του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν:
α) ο υπάλληλος που τιµωρήθηκε και
β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενος, οι πρόεδροι των συλλογικών οργάνων του
άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στις περιπτώσεις που ο ίδιος
έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου.
4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής
από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ηµέρες για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίµου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4) µήνες, όταν ασκείται
ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσµία για την άσκηση ένστασης εκ µέρους του υπαλλήλου αρχίζει από την κοινοποίηση
σε αυτόν αντιγράφων της πειθαρχικής απόφασης και της ένστασης υπέρ της διοίκησης ή από την πλήρη γνώση αυτών. Αν δεν
ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσµία για την
άσκηση προσφυγής από τον υπάλληλο ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού εφετείου αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφου της πειθαρχικής απόφασης που συνοδεύεται από
βεβαίωση περί µη ασκήσεως ενστάσεως από τη διοίκηση ή από
την πλήρη γνώση αυτών.
5. Τα πειθαρχικά συµβούλια και το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο, όταν κρίνουν µετά από ένσταση του υπαλλήλου ή
υπέρ του, δεν µπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του. Όταν κρίνουν ένσταση υπέρ της διοίκησης, δεν µπορούν να επιβάλουν
ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε. Όταν ασκούνται
ενστάσεις τόσο από τον υπάλληλο όσο και υπέρ της διοίκησης,
το οικείο συµβούλιο τις κρίνει από κοινού και δεν δεσµεύεται ως
προς την ποινή που θα επιβάλει.
6. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της
αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την άµεση εκτέλεση
της πειθαρχικής απόφασης αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος εκτός εάν µε αυτή έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή
της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού.
Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση
των υπαλλήλων κατά το χρόνο της αναστολής διατηρούνται σε
ισχύ.
7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταµένων κατατίθεται στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο. Η ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου που έκρινε
σε πρώτο βαθµό κατατίθεται σε αυτό, το οποίο τη διαβιβάζει
αµελλητί στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε τον
πλήρη φάκελο της πειθαρχικής υπόθεσης.
Άρθρο 142
Προσφυγή
1. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν τις
πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού ή της οριστικής παύσης.
2. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου
έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι κατά:
α) των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού, του Διοικητή
του Αγίου Όρους, του προέδρου ή του επικεφαλής ανεξάρτητης
διοικητικής αρχής, καθώς και του διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου,
β) των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή πλην της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου των αποδοχών έως ενός (1) µηνός µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
γ) των αποφάσεων των πειθαρχικών συµβουλίων, όταν επιβάλ-

λουν την πειθαρχική ποινή του προστίµου αποδοχών ενός (1)
µηνός έως και τεσσάρων (4) µηνών κατά των οποίων δεν µπορούν να ασκήσουν ένσταση µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 141.
3. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης κατά των
αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που
επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής παύσης και
του υποβιβασµού µε αίτηµα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής
της οριστικής παύσης. Το αίτηµα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου. Η προθεσµία για
την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την περιέλευση των πειθαρχικών αποφάσεων στο γραφείο του. Η προσφυγή υπογράφεται
από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Αν ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού εφετείου προσφυγή, κατά της απόφασης του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, που επιβάλλει σε αυτόν την
πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης, ή την ασκεί ενόσω εκκρεµεί η ανωτέρω προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέµψει την
υπόθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας προς συνεκδίκαση.
4. Η προθεσµία για την άσκηση της ανωτέρω προσφυγής αρχίζει από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης. Η
προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του αρµόδιου Διοικητικού Εφετείου διέπονται από τις κείµενες διατάξεις µε την επιφύλαξη της διάταξης
της παραγράφου 4 του άρθρου 141 και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της επόµενης παραγράφου.
5. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή
της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης,
µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την
ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού. Το αρµόδιο διοικητικό εφετείο µπορεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, µε απόφασή του να αναστείλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη
του προσφεύγοντος ή ευδοκίµηση της προσφυγής, εκτός εάν
λόγοι δηµοσίου συµφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση της αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της
προσφυγής γίνεται µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από τη
χορήγησή της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της
πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει.
6. Σε κάθε περίπτωση, η εκδίκαση της προσφυγής από το Συµβούλιο της Επικρατείας ή από το αρµόδιο διοικητικό εφετείο γίνεται µέσα σε οκτώ (8) µήνες από την περιέλευσή της στο οικείο
δικαστήριο.
7. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ή το διοικητικό εφετείο, όταν
κρίνουν ύστερα από προσφυγή του υπαλλήλου, δεν µπορούν να
χειροτερεύουν τη θέση του.
Άρθρο 143
Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
1. Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 114 του παρόντος, µπορούν να ζητήσουν: α) τα όργανα των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 123 του παρόντος, όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση και β) ο υπάλληλος, όταν έχει εκδοθεί αθωωτική
ποινική απόφαση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)
έτους από τη δηµοσίευσή της.
2. Η αίτηση για την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
απευθύνεται στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο ή στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά περίπτωση, στο οποίο υπαγόταν ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώµατος.
3. Αν έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση, κατά την
επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, µπορεί να επιβληθεί
πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που είχε επιβληθεί. Αν έχει
εκδοθεί αθωωτική ποινική απόφαση, µπορεί να επιβληθεί ελαφρότερη ποινή ή να απαλλαγεί ο υπάλληλος. Αν ο υπάλληλος
είχε τιµωρηθεί µε οριστική ή προσωρινή παύση ή υποβιβασµό,
το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί µετά την επανάληψη της πει-
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θαρχικής διαδικασίας και την έκδοση απόφασης του πειθαρχικού
συµβουλίου να αποφασίσει και τη βαθµολογική ή µισθολογική
του αποκατάσταση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος παραµένει υπεράριθµος και καταλαµβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 144
Εκτέλεση απόφασης
1. Η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς.
Η εκτέλεση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Σε περίπτωση απόρριψης προσφυγής κατά απόφασης που
επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση της
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.
3. Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο υπάλληλος απέχει
από κάθε υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
4. Όποιος τιµωρείται µε υποβιβασµό δεν κρίνεται για προαγωγή ούτε συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων,
πριν περάσει από την ηµεροµηνία εκτέλεσης της πειθαρχικής
απόφασης χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο που απαιτείται για
προαγωγή.
5. Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει πρόστιµο ως
ποινή ή χρηµατικό ποσό ως διοικητική κύρωση, εκτελείται από
τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που εντέλλεται την πληρωµή
των αποδοχών του υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, το
πρόστιµο και το ποσό της διοικητικής κύρωσης εισπράττεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων.
Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο υπάλληλος που τιµωρήθηκε και όχι οι κληρονόµοι του.
Το πρόστιµο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαµβάνει ο
υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης. Όταν αυτό ορίζεται έως το ένα πέµπτο (1/5)
των αποδοχών του, παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του
πρώτου µήνα µετά την τελεσιδικία της απόφασης. Όταν είναι µεγαλύτερο, παρακρατείται τµηµατικώς κατά µήνα.
Η µηνιαία παρακράτηση καθορίζεται µε την πειθαρχική απόφαση και δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από το ένα πέµπτο
(1/5) των αποδοχών του υπαλλήλου.
6. Σε περίπτωση που ο διωκόµενος υπάλληλος αθωωθεί αµετάκλητα, περίληψη της απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο ή δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 145
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
1. Διαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης µετά τρία
(3) έτη, του προστίµου µετά οκτώ (8) έτη και οι λοιπές ποινές,
εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και
του υποβιβασµού, µετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα ο υπάλληλος δεν τιµωρήθηκε µε άλλη ποινή.
Ο χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής.
2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται
από το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο
της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο
κρίσης του.
Άρθρο 146
Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας
1. Η πειθαρχική διαδικασία διεξάγεται ατελώς.
2. Όταν διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη, οι αµοιβές των
πραγµατογνωµόνων εκκαθαρίζονται από το πειθαρχικό όργανο
και καταβάλλονται από το Δηµόσιο ή το οικείο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου.
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Άρθρο 146Α
Συγκρότηση και λειτουργία
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
β) Τέσσερις (4) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Δύο (2) εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης µε δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων του ίδιου
Υπουργείου. Όλα τα ανωτέρω µέλη ορίζονται από τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
δ) Τον προϊστάµενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρµόδια
για θέµατα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η
υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου
διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωµα, µε αναπληρωτή του
άλλο προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου
ως άνω Υπουργείου, οριζόµενους πριν από την έναρξη της θητείας µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική
υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συµβούλιο µετέχει
ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής,
που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, οριζόµενος µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειµένου για υπαλλήλους
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από
τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί σε δύο
τµήµατα, καθένα από τα οποία συνεδριάζει δηµόσια και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νοµικών Συµβούλων του Κράτους.
β) Δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους ή τους αναπληρωτές τους.
γ) Ένα τακτικό µέλος της περίπτωσης γ’ της προηγούµενης
παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρωµατικό του
µέλος.
δ) Το τακτικό µέλος της περίπτωσης δ’ της προηγούµενης παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρωµατικό του µέλος.
Γραµµατέας των δύο Τµηµάτων είναι ο προϊστάµενος της
Γραµµατείας του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µε
δύο αναπληρωτές υπαλλήλους της Γραµµατείας.
Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου ορίζονται τα µέλη καθενός Τµήµατος µε τον Γραµµατέα και τους αναπληρωτές τους.
3. Τα µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί
µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατά το Δεκέµβριο του προηγούµενου έτους. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση
µελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
4. Τα τακτικά µέλη των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
1 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις
και στο βαθµό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα
ανωτέρω µέλη µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της
Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων
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του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση των τακτικών µελών του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και των αναπληρωµατικών
µελών ανάλογα µε τις συνεδριάσεις στις οποίες µετείχαν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
136, 137, 138, 139 και 140 του παρόντος.
7. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι υποχρεωµένα να ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών
υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά µέχρι την έκδοση
της πειθαρχικής απόφασης.
8. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συµβουλίου αυτού κατά των µελών των πειθαρχικών συµβουλίων
που δεν είναι δικαστές και τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του παρόντος, καθώς και τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα µέλη των πειθαρχικών συµβουλίων που είναι δικαστές ισχύει για την παραποµπή τους το άρθρο 91 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
9. Το έργο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υποστηρίζεται από γραµµατεία, της οποίας η οργάνωση, οι θέσεις
προσωπικού και ο τρόπος λειτουργίας καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
10. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό µε την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει
σε δεύτερο βαθµό, κατά το νόµο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση
σε πρώτο και τελευταίο βαθµό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συµβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό συµβούλιο των ανωτάτων υπαλλήλων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό. Η εκδίκαση των ενστάσεων από το
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο γίνεται εντός έξι (6)
µηνών από την περιέλευσή τους σε αυτό.
11. Ο υπάλληλος µπορεί να παρίσταται ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή µε συµπαράσταση δικηγόρου ή µόνο δια
δικηγόρου.
12. Στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως εισηγητές
ορίζονται, µε πράξη του Προέδρου, µόνο µέλη αυτού, τακτικά ή
αναπληρωµατικά. Τα τµήµατα του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3)
τουλάχιστον µέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την
ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες.
13. Η ψηφοφορία των µελών των συµβουλίων γίνεται κατά
σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισµού τους. Δεν
επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
14. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει
γραµµατειακή υποστήριξη αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
15. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν.
2690/1999 (Α’ 45).
Άρθρο 146Β
Σύσταση - Συγκρότηση και
λειτουργία πειθαρχικών συµβουλίων
1. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συµβούλια στα Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Δι-

οικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Κατ’ εξαίρεση µε απόφαση
των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η σύσταση κοινών πειθαρχικών συµβουλίων για Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και η έδρα
των κοινών πειθαρχικών συµβουλίων.
2. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι τριµερή, συνεδριάζουν δηµόσια και αποτελούνται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών
ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου
δικαστηρίου ή από τον προϊστάµενο της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος, προϊστάµενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωµένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρµοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συµβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ύστερα από κλήρωση
που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που εκδίδεται κατά
µήνα Δεκέµβριο, ορίζονται τα µέλη των πειθαρχικών συµβουλίων
µε τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η αντικατάσταση µελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί
λόγοι.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση των τακτικών µελών των πειθαρχικών
συµβουλίων, καθώς και των αναπληρωµατικών µελών ανάλογα
µε τις συνεδριάσεις στις οποίες µετείχαν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συµβουλίων
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 136, 137, 138,
139 και 140 του παρόντος.
6. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατος των τακτικών µελών.
7. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 146Α εφαρµόζονται αναλόγως και στα πειθαρχικά συµβούλια του άρθρου 146Β.
9. Τον Οκτώβριο κάθε άρτιου έτους, κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωµένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συµβούλια καταρτίζει και αποστέλλει στον
Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου κατάσταση που συνοδεύεται από έγγραφο µε το οποίο ζητεί τον ορισµό, ύστερα από κλήρωση, ενός (1) προϊσταµένου διεύθυνσης
µε τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συµβούλιο. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει όλους τους προϊσταµένους των διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόµενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία
(3) έτη και περιέχει τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώνυµο, κλάδο,
βαθµό και αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.). Για τις υπηρεσίες που έχουν και περιφερειακές µονάδες, οι καταστάσεις
καταρτίζονται κατά περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύουν
οι υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου προβαίνει σε κλήρωση σε δηµόσια συνεδρίαση του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου από συγκεντρωτική
κατάσταση κατά περιφερειακή ενότητα για τα Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.. Ο αριθµός
των προϊσταµένων διευθύνσεων που προκύπτει από την κλήρωση είναι τουλάχιστον διπλάσιος σε σχέση µε τον αριθµό των
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προϊσταµένων που απαιτούνται για όλα τα πειθαρχικά συµβούλια.
10. Κάθε υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο την απόφαση σύστασης, συγκρότησης όλων των πειθαρχικών συµβουλίων όλων των υπηρεσιών.
11. Πειθαρχικά συµβούλια που ορίζονται µε ειδικές διατάξεις
και δεν καταργούνται µε τον παρόντα νόµο εξακολουθούν να
υφίστανται.»
Άρθρο τρίτο
1. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το
άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαθίσταται µε το
άρθρο δεύτερο του παρόντος.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 159 του Υ.Κ., που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α’ 51), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα υπηρεσιακά συµβούλια είναι αρµόδια για την επιλογή
προϊσταµένων τµηµάτων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
µε εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων δηµοσίων
υπηρεσιών, ορισµένου νοµικού προσώπου ή περισσότερων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (κοινά).»
3. Κείµενες διατάξεις νόµων που παραπέµπουν σε καταργούµενες µε τον παρόντα νόµο διατάξεις θεωρείται ότι παραπέµπουν στις αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις αυτού.
4. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η µη ανάρτηση ή η µη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο
των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το όργανο που την εξέδωσε ή
για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Άρθρο τέταρτο
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, που αναφέρονται σε θέµατα αργιών, καθώς και εκείνες µε τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές ποινές, εφαρµόζονται
αναλόγως για το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που κατέχει οργανικές θέσεις. Σε περίπτωση που επιβληθεί στον
υπάλληλο αµετάκλητα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης
η καταγγελία της σύµβασης εργασίας του είναι υποχρεωτική.
2. Τα πειθαρχικά συµβούλια του παρόντος νόµου έχουν αρµοδιότητα για τα θέµατα αργιών, πειθαρχικού δικαίου και καταγγελίας από την υπηρεσία της σύµβασης εργασίας του προσωπικού
της προηγούµενης παραγράφου.
3. Σπουδαίο λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988
(Α’ 191) για την καταγγελία από την υπηρεσία της σύµβασης εργασίας, µπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού παραπτώµατος, διατηρουµένων σε ισχύ των ρυθµίσεων του άρθρου
55 του ίδιου διατάγµατος.
Άρθρο πέµπτο
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, που αναφέρονται σε θέµατα αργιών, καθώς κι εκείνες µε τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές ποινές και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις, εφαρµόζονται αναλόγως για το µόνιµο
προσωπικό των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, που αναφέρονται σε θέµατα αργιών, καθώς και εκείνες µε τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές ποινές, εφαρµόζονται
αναλόγως για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δήµων και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου αυτών.
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3. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των δήµων και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του παρόντος νόµου, λειτουργεί τρίτο τµήµα το οποίο αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του, αντιπρόεδρο ή νοµικό σύµβουλο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος ασκεί καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκόντων του,
β) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, µε τους αναπληρωτές τους, επιπλέον των προβλεποµένων στο άρθρο 146Α
του παρόντος, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκόντων τους,
γ) δύο (2) προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων Δήµων από τις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β.
4. Τα πειθαρχικά συµβούλια του παρόντος νόµου έχουν αρµοδιότητα για τα θέµατα αργιών και πειθαρχικού δικαίου του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
αυτών, καθώς και για θέµατα καταγγελίας από την υπηρεσία της
σύµβασης εργασίας του παραπάνω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στις περιπτώσεις αυτές στα συµβούλια µετέχουν, αντί των
µελών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β,
δύο (2) προϊστάµενοι διευθύνσεων δήµων της περιφερειακής
ενότητας που έχει έδρα η οικεία Περιφέρεια. Τα µέλη αυτά υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παραγράφου 9 του ανωτέρω άρθρου 146Β από
κατάλογο που περιλαµβάνει τους προϊσταµένους διευθύνσεων
των δήµων της περιφερειακής ενότητας που έχει έδρα η οικεία
Περιφέρεια. Ειδικά για τις πειθαρχικές υποθέσεις των υπαλλήλων των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αρµόδια είναι τα πειθαρχικά συµβούλια Δυτικής Ελλάδος
και Αττικής αντίστοιχα.
5. Σπουδαίο λόγο σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143), για την καταγγελία
από την υπηρεσία της σύµβασης εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µπορεί να αποτελεί η τέλεση
κάθε πειθαρχικού παραπτώµατος, διατηρουµένων σε ισχύ των
ρυθµίσεων του άρθρου 204 του ίδιου ως άνω νόµου.
Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις πειθαρχικών θεµάτων εκπαιδευτικών
και λοιπού προσωπικού αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων συνιστώνται, σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, ένα ή περισσότερα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια. Οι αρµοδιότητες του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκούνται από δύο (2) τµήµατα.
2. α) Το πρώτο τµήµα κάθε Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο είναι
αρµόδιο για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε:
αα) σχολικές µονάδες της δηµόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
ββ) αποκεντρωµένες υπηρεσίες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
γγ) δηµόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης
και
δδ) νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παι-
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δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ.).
β) Στο πρώτο τµήµα κάθε Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης:
αα) ως στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α’
71), εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 7, ββ)
στα εκκλησιαστικά γυµνάσια και λύκεια, στα ιερατικά σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας και στα εκκλησιαστικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης, που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ’ του ν.
3432/2006 (Α’ 14), καθώς και γγ) ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα.
γ) Στο πρώτο τµήµα κάθε Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υπάγονται και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α’
199), καθώς και οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
δ) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
υπάγονται στην αρµοδιότητα του πρώτου τµήµατος του πειθαρχικού συµβουλίου της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης
Αττικής.
ε) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σε σχολικές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς στο εξωτερικό υπάγονται στην αρµοδιότητα
του πρώτου τµήµατος του πειθαρχικού συµβουλίου που λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου υπάγεται η
διεύθυνση εκπαίδευσης από την οποία αποσπώνται.
3. α) Το δεύτερο τµήµα κάθε Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι αρµόδιο για:
αα) το διοικητικό προσωπικό, πλην του γραµµατέα του Α.Ε.Ι.,
καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν.
4009/2011 (Α’ 195), αντίστοιχα, και υπηρετούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
ββ) το ειδικό επιστηµονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και
διοικητικό προσωπικό που, ανεξαρτήτως αν κατέχει οργανική
θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων ή σε άλλο Υπουργείο ή Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή Περιφέρεια ή Δήµο ή Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπηρετεί, µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε σχολικές µονάδες και άλλες αποκεντρωµένες υπηρεσίες της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και εδρεύουν µέσα στα όρια της διοικητικής περιφέρειας της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
εκτός του προσωπικού που υπάγεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στην αρµοδιότητα του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που συνιστάται στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
γγ) τα µέλη του προσωπικού κλάδων ή ειδικοτήτων των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και υπηρετούν, ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
εφόσον το πειθαρχικό παράπτωµα δεν σχετίζεται µε την άσκηση
των καθηκόντων στην υπηρεσία που έχουν αποσπαστεί.
β) Τα µέλη του προσωπικού των κλάδων ή ειδικοτήτων των
υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παρούσας
παραγράφου που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
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Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και υπηρετούν, ύστερα από
απόσπαση ή διάθεση, στο εξωτερικό, υπάγονται στην αρµοδιότητα του δεύτερου τµήµατος του πειθαρχικού συµβουλίου που
λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου
εδρεύει η υπηρεσία ή ο φορέας από τους οποίους αποσπώνται.
4. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια συνεδριάζουν δηµόσια και αποτελούνται:
α) Το πρώτο τµήµα από:
αα) δύο (2) µέλη τα οποία ορίζονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του µέρους
Ε’ του Υ.Κ., όπως το µέρος αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
δεύτερο του παρόντος νόµου και
ββ) έναν (1) διευθυντή της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στην
περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης
και υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ύστερα από κλήρωση από συγκεντρωτική
κατάσταση ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του µέρους Ε’ του Υ.Κ., όπως το
µέρος αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου.
Όταν ο διευθυντής της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχει οριστεί τακτικό µέλος του Πρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του
υπαλλήλου που διώκεται πειθαρχικά, στη σύνθεσή του µετέχει ο
αναπληρωτής του.
β) Το δεύτερο τµήµα από:
αα) τα δύο (2) µέλη που προβλέπονται στην υποπερίπτωση αα’
της προηγούµενης περίπτωσης και
ββ) έναν (1) διευθυντή της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στην
περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
για τις υποθέσεις των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό
της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 ή
έναν (1) αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή Α.Ε.Ι., µε αναπληρωτή του αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή άλλου Α.Ε.Ι., για τις
υποθέσεις των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.
Τα µέλη της υποπερίπτωσης αυτής υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ύστερα
από κλήρωση που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του µέρους Ε’ του
Υ.Κ., όπως το µέρος αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου. Αν ένας από τους προϊσταµένους διευθύνσεων ή ο αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής υπηρετούν
στο ίδιο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί και ο υπάλληλος που διώκεται πειθαρχικά, στη σύνθεση του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µετέχει ο αναπληρωτής τους.
5. Στην αρµοδιότητα του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που συνιστάται στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 146Β του Μέρους Ε’ του Υ.Κ., όπως το µέρος αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου,
υπάγεται το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ειδικό επιστηµονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό
προσωπικό:
α) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και γ’ του άρθρου 1 του π.δ.
182/2004 (Α’ 161),
β) της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.),
γ) της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτή,
δ) της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.),
ε) του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στ) της Ακαδηµίας Αθηνών,
ζ) του Εθνικού Γυµναστηρίου Αθηνών «I. Φωκιανός»,
η) του Δηµόσιου Πρότυπου Παιδικού Γυµναστηρίου Καισαριανής και
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θ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.).
6. Όταν ο προϊστάµενος της διεύθυνσης που ορίζεται τακτικό
µέλος στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της παρούσας
είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του υπαλλήλου που διώκεται
πειθαρχικά, στη σύνθεση του µετέχει ο αναπληρωτής του.
7. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συµβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης, των γραµµατέων των Α.Ε.Ι. και των συντονιστών
εκπαίδευσης του εξωτερικού αρµόδιο είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε’ του Υ.Κ., όπως το µέρος αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου.
8. Το έργο των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων του
παρόντος άρθρου υποστηρίζεται από Γραµµατεία. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
καθορίζεται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας των Γραµµατειών των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων.
9. Για τα θέµατα σύνθεσης και λειτουργίας των πειθαρχικών
συµβουλίων:
α) των καθηγητών των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 16
του ν. 4009/2011, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 23 του
άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 79 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.
2233/1994 (Α’ 141),
β) των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των
Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 ισχύουν
οι διατάξεις της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου
5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 και
γ) των µελών του προσωπικού της Ακαδηµίας Αθηνών που
προβλέπεται στα άρθρα 17 έως και 21 του ν. 4398/1929 (Α’ 308)
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόµου.
10. Αν σε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστώνται
περισσότερα του ενός πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια, µε
την απόφαση σύστασης καθορίζεται και η κατά τόπο αρµοδιότητά τους ανάλογα µε τον αριθµό των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστηµονικού, ερευνητικού, τεχνικού, βοηθητικού και
διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
11. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων
3 έως και 10 του άρθρου 146Β του µέρους Ε’ του Υ.Κ., όπως το
µέρος αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του παρόντος.
Άρθρο έβδοµο
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που τελούνται µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι διατάξεις
διαδικαστικού χαρακτήρα και οι διατάξεις του ουσιαστικού πειθαρχικού δικαίου και του άρθρου πρώτου του παρόντος νόµου.
2. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο έχει
συγκροτηθεί µε τη ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31.12.2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξακολουθεί να λειτουργεί και µετά την έναρξη του
παρόντος νόµου και έως τη λήξη της θητείας του χωρίς τη συµµετοχή των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ.
3. Τα πειθαρχικά συµβούλια του άρθρου 146Β συγκροτούνται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Κατ’ εξαίρεση, η θητεία τους αρχίζει από τη συγκρότησή τους
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του µεθεπόµενου έτους. Μέχρι τη
συγκρότηοη των πειθαρχικών συµβουλίων κατά τα οριζόµενα
στον παρόντα νόµο εξακολουθούν να ασκούν τις πειθαρχικές αρµοδιότητες του παρόντος νόµου τα υπηρεσιακά συµβούλια του
ν. 3528/2007 (Α’ 26), του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για το προσωπικό που
αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 5 και 7 του άρθρου έκτου.
Οι υποθέσεις που εκκρεµούν στα υφιστάµενα υπηρεσιακά - πειθαρχικά συµβούλια διαβιβάζονται στα πειθαρχικά συµβούλια του
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παρόντος το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη συγκρότησή
τους.
4. Στις εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις εφαρµόζονται οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση, όλες οι εκκρεµείς ενστάσεις του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου εξετάζονται από αυτό και εκδίδονται αποφάσεις.
Άρθρο όγδοο
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργείται κάθε διάταξη των νόµων 3528/2007, 3584/2007,
καθώς και του π.δ. 410/1988 που αντίκειται στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από αυτόν. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται
στις ρυθµίσεις του άρθρου έκτου του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 και οι παράγραφοι 8, 9 και
10 του άρθρου 162 του Υ.Κ., όπως έχει αντικατασταθεί µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α’ 51), καταργούνται.
3. Το άρθρο 163 του Υ.Κ., όπως ισχύει καταργείται.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του
παρόντος, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που
έρχεται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο ένατο
Θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικής µονάδας επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος
συνεπάγεται την επανατοποθέτηση από το αρµόδιο προς τούτο
όργανο όλων των προϊσταµένων του ιδίου επιπέδου, στις θέσεις
προϊσταµένων που διατηρούνται, µε βάση τη µοριοδότηση της
τελευταίας κρίσης για τις επιλογές προϊσταµένων του κάθε επιπέδου.
2. Οι υπάλληλοι που κατά την ως άνω παράγραφο παύουν να
ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου τοποθετούνται υποχρεωτικά
ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου
επιπέδου µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταµένων στο
αµέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική τοποθέτηση των
υπαλλήλων που παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα
µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την αποχώρηση εκ των λοιπών προϊσταµένων αυτού του επιπέδου εκείνων που συγκέντρωσαν τα λιγότερα µόρια κατά την τελευταία κρίση για επιλογή από το
υπηρεσιακό συµβούλιο.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου
λόγω ισοβαθµίας των τελευταίων στην κατάταξη επιλεγµένων
προϊσταµένων, το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο αποφαίνεται
ποιοι από τους ισοβαθµούντες προϊσταµένους είναι οι καταλληλότεροι να διατηρήσουν θέση προϊσταµένου του αυτού επιπέδου.
4. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταµένου οργανικής
µονάδας, σε αυτήν τοποθετείται κατά προτεραιότητα ως προϊστάµενος υπάλληλος από αυτούς που ήταν τοποθετηµένοι σε
αντίστοιχου επιπέδου οργανική µονάδα πριν την κατάργησή
τους, βάσει της µοριοδότησης της τελευταίας κρίσης για επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων αντίστοιχου επιπέδου.
5. Οι υπάλληλοι που επανατοποθετούνται προϊστάµενοι στις
οργανικές µονάδες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του
παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις για
τη θέση που καταλαµβάνουν.
6. Οι ως άνω παράγραφοι 1-5 εφαρµόζονται αποκλειστικά για
τις ανάγκες του άρθρου 35 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 4024/
2011 (Α’ 226).
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 158 του ν.
3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
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3839/2010, η φράση «δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε βαθµό Α’» αντικαθίσταται ως ακολούθως «δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε βαθµό τουλάχιστον
Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».
8. Στην παρ. 5 του άρθρου 158 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, η φράση
«υπάλληλος µε βαθµό Α’» αντικαθίσταται ως ακολούθως «υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Γ’».
9. Η περίπτωση β’ της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν.
3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3839/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Γ' των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».
10. Στην παρ. 13 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 η φράση
«µε βαθµό τουλάχιστον Β’» αντικαθίσταται ως ακολούθως «µε
βαθµό τουλάχιστον Δ’».
11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου Πέµπτου του ν. 3839/2010 διαγράφεται η φράση «µε βαθµό
Α’».
12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου Πέµπτου του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».
13. Oι ρυθµίσεις των παραγράφων 7 έως και 12 ισχύουν από
την 1η Νοεµβρίου 2011 και εφαρµόζονται αναλογικά και για το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την εφαρµογή της παρ. 4 της περίπτωσης Β’ του άρθρου
40 του ν. 1884/1990 (Α’ 81).
14. Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007
για τη συµµετοχή του υπαλλήλου σε προγράµµατα ή κύκλους
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής
εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
15. Το άρθρο 25 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και του
µισθολογικού τους κλιµακίου. Σε κάθε περίπτωση από 1.1.2012
η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων διενεργείται από
την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του π.δ. 351/1991 (Α’ 121), όπως ισχύει, του π.δ.
63/2005 (Α’ 98), του άρθρου 60 του ν. 590/1977 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων για την ίδια κατηγορία νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α’ 232) των
διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α’ 166) όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τις διαταξεις του ν. 3932/2011 (Α’ 49) για την
«Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης»,
καθώς και των ειδικών διατάξεων που ορίζουν ρητά ότι οι αποσπώµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους από τον φορέα της οργανικής τους θέσης. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του
παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νοµικά πρόσωπα των άρθρων 1 παρ. 4, 60 του ν. 590/1977 (Α’ 146), 26 του ν.
3432/2006 (Α’ 14), 44 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) και του βασιλικού
διατάγµατος της 25.1/13.2.1843 (ΦΕΚ 4) και σε νοµικά πρόσωπα
της ίδιας κατηγορίας µε τα ανωτέρω ή εποπτευόµενα από αυτά.»
16. Με εξαίρεση τις πράξεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι πράξεις απόσπασης µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν φέρουν την
υπογραφή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αυτοδίκαια άκυρες. Η παρούσα
υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου.
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17. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) µετά
τις λέξεις «παραµεθόριες περιοχές» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «στους Νοµούς Κιλκίς και Δράµας,».
18. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του ν.
4024/2011 (Α’ 226) ήταν αποσπασµένοι, µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασµένοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν
µε αίτησή τους να µεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι µε την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη µεταφορά
της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.
4002/2011 (Α’ 180). Η µετάταξη γίνεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Oι µετατασσόµενοι καταλαµβάνουν
θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα
τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.
19. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α’
296) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης απονέµεται, µε την
απόφαση απόσπασής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους, ο βαθµός Α', εντός του οποίου εξελίσσονται. Η µισθολογική
διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισµούς των
υπηρεσιών προέλευσης των Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα
έτη πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα
προβλεπόµενα για κατάταξη στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο του βαθµού Α’, κατατάσσονται στα επόµενα µισθολογικά κλιµάκια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Στους
Ειδικούς Επιθεωρητές χορηγείται το επίδοµα που προβλεπεται
στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.»
20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου προσωπικού, προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού µε θητεία, µε
σύµβαση ορισµένου χρονου η µίσθωσης έργου η οποιασδήποτε
άλλης µορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (Α’ 28) απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ
33/2006 (Α’ 280). Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ.
6 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, καθώς και των έµµισθων δικηγόρων και νοµικών συµβούλων.
β. Στην περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
(Α’ 280) προστίθενται µετά τις λέξεις «των Ειδικών Λογαριασµών
των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και των ΤΕΙ» οι λέξεις «ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».
21. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28)
για το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανοµής
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’
40).
Απόφαση κατανοµής απαιτείται και για τους κατατασσόµενους
σε συσταθείσες θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ.
164/ 2004 (Α’ 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών
κατηγοριών, εφόσον ο διορισµός / αναδιορισµός ή η πρόσληψη
ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόµου. Οι
ανωτέρω αποφάσεις κατανοµής δεν µεταβάλουν τον φορέα διορισµού των πινάκων του ΑΣΕΠ χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του διοριστέου.
22. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 υπερισχύουν κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, σε περίπτωση µη τήρησης
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αυτών, οι ατοµικές πράξεις διορισµού, πρόσληψης ή κατάταξης
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.
23. Η παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136) καταργείται. Για τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε το
προϊσχύσαν καθεστώς.
24. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Α’ 206) τροποποιείται ως εξής: «επιστήµονες στο πλαίσιο ερευνητικών, εκπαιδευτικών αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων,
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εξ ολοκλήρου χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».
25. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’
206) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προγραµµατα
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται πλήρως από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά
κονδύλια η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της
αίτησης του φορέα που συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαιώσεις του φορέα και του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα σχετικά
µε την πηγή χρηµατοδότησης του προγράµµατος, µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα.»
26. Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) τροποποιείται ως εξής:
α) Στις περιπτώσεις ιδ’ και ιε’ η λέξη «δηµότες» αντικαθίσταται
από τη λέξη «µόνιµοι κάτοικοι»,
β) Μετά την περίπτωση ιε’ προστίθεται η φράση: «Η ιδιότητα
του µόνιµου κατοίκου στις περιπτώσεις ιδ’ και ιε’ αποδεικνύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).»
27. Οι διατάξεις της περίπτωσης Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν
σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων των νοµών ή των νησιών ή των παραµεθορίων
περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήµων µε πληθυσµό µικρότερο
των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νοµό ή
νησί ή παραµεθόριο περιοχή ή δήµο και δεσµεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί µία τουλάχιστον δεκαετία. Η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 279 του ν.
3463/2006 (Α’ 114).
28. Τα στοιχεία Α’ και Β’ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994 τροποποιούνται ως εξής:
«11. Α. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή
ειδικότητα µε βάση τα κατωτέρω αναφερόµενα κριτήρια.
1. Χρόνος ανεργίας
Χρόνος ανεργίας: Διακόσιες (200) µονάδες για τέσσερις µήνες
ανεργίας και εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες ανά µήνα ανεργίας
άνω των τεσσάρων µηνών, µε ανώτατο όριο τους δώδεκα µήνες.
Άνεργος για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες
ανεργίας. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από
υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράµηνο
κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραµµα.
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,
β) πενήντα (50) µονάδες για κάθε µέλος προκειµένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω µονάδες δύναται να λάβει µόνο ένα µέλος της
ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος στον ίδιο
φορέα.
3. Αριθµός ανήλικων τέκνων
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Τριάντα (30) µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και
πενήντα (50) µονάδες για το τρίτο τέκνο.
4. Μονογονεϊκές οικογένειες
α) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε τέκνο, προκειµένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας.
β) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε µέλος προκειµένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας.
Τις ανωτέρω µονάδες δύναται να λάβει µόνο ένα µέλος της
ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος στον ίδιο
φορέα.
5. Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, µόνο για τις κατηγορίες
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών µε δύο
δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται
µε τον αριθµό σαράντα (40) και εκείνες του βαθµού του τίτλου
της κατηγορίας ΔΕ µε τον αριθµό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών
νοείται ο εκάστοτε απαιτούµενος από την ανακοίνωση.
6. Εµπειρία
Εµπειρία. Επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και για συνολική εµπειρία µέχρι εξήντα µήνες.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση
θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά
τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας.
Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες
µονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειοµένης της
αθροιστικής βαθµολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων,
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν
σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων των νοµών ή των νησιών ή των παραµεθορίων
περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήµων µε πληθυσµό µικρότερο
των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νοµό ή
νησί ή παραµεθόριο περιοχή ή δήµο.
Η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου αποδεικνύεται σύµφωνα µε
το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
Β. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας.
Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από
δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να
ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της
ανάρτησής τους.»
29. Για τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς
και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σε φορείς του δηµοσίου τοµέα που εκδόθηκαν µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε το προϊσχύσαν νοµικό καθεστώς.
30. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν.
4038/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12
και η παραγραφος 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α’ 28)
καταργούνται.»
31. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συµβάσεις µίσθωσης έργου βάσει αιτηµάτων των Ο.Τ.Α. πρώ-
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του και δευτέρου βαθµού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από
την Τετραµελή Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 έως
31.12.2011, µπορούν να συναφθούν έως 31.12.2012 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.»
32. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Οι Βουλευτές στους οποίους έχει διατεθεί αυτοκίνητο µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υποχρεούνται να το χρησιµοποιούν και ως υπουργικό, εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχει
η ιδιότητα του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, χωρίς να δικαιούνται άλλο αυτοκίνητο.»
33. Το έβδοµο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 4 του
άρθρου 46 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και παρ. 3 του άρθρου 68
του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία για την επιλογή προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ που κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής στη γραπτή εξέταση έχουν τουλάχιστον το βαθµό
Β’.»
34. Δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική
θέση σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. µπορούν να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
σε άλλη θέση του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι
ο διορισµός τους εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης µε το διορισµο παραιτησής τους από τη θέση που κατέχουν.
35. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3920/2011 (Α’ 33) η ηµεροµηνία 31.12.2011 αντικαθίσταται µε την
ηµεροµηνία 31.12.2012.
Άρθρο δέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 83-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπύρος Χαλβατζής, ενηµερώνει ότι
κατά τη συζήτηση του προκειµένου νοµοσχεδίου ορίζει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ενηµερώνει
ότι ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, ενηµερώνει µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής,

κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ότι κατά τη συζήτηση του προκειµένου
νοµοσχεδίου ορίζει ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ευαγγελία
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαος Τσώνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι οι
Έλληνες αυτά τα δύο-τρία τελευταία χρόνια βιώνουµε την κρισιµότερη περίοδο που διέρχεται η χώρα µας από το 1950 και µετά.
Γνωρίζουµε όλοι καλά ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας µας θα
έρθει µέσα από τη δηµοσιονοµική αναπροσαρµογή, καθώς επίσης και µέσα από την ανάπτυξη των τοµέων της οικονοµίας µας
και αυτό ευτυχώς το έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι φίλοι µας
το τελευταία διάστηµα.
Ένας από τους τοµείς αυτούς, από τους πιο πρόσφορους για
την ανάπτυξη, µαζί µε τον τουρισµό, είναι ο τοµέας της γεωργίας
και της κτηνοτροφίας. Τα τελευταία χρόνια οι αριθµοί λένε, αλλά
και όσοι ασχολούνται µε το αντικείµενο γνωρίζουν ότι ο τοµέας
αυτός έφθινε και φθίνει, αναπαυόµενος στη νιρβάνα των επιδοτήσεων και εγκαταλελειµµένος στους δαιδάλους της γραφειοκρατίας και της ασάφειας των νόµων.
Η Κυβέρνηση, µε το προηγούµενο, αλλά και µε το σηµερινό
σχήµα της, επιδόθηκε σε έναν αγώνα διευθέτησης της άναρχης
κατάστασης που υπήρχε γύρω από τη γεωργία και την κτηνοτροφία το διάστηµα αυτό. Με τα νοµοσχέδια που έγιναν νόµοι και
που αφορούν στον ΕΛΓΑ, στη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών,
στη δηµιουργία Μητρώου Εµπόρων αγροτικών προϊόντων, στα
φυτοφάρµακα, στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στη σύσταση του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας
και στη δηµιουργία δηµοπρατηρίων, διαµορφώνεται ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε κάποιον πλέον να ασχοληθεί σοβαρά
µε τη γεωργία.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, επιχειρείται να µπει µία τάξη στη
διάσπαρτη αγροτική νοµοθεσία που αφορά στο θέµα των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γίνεται, επίσης, καταγραφή και διανοµή της γης, που µπορεί να
αξιοποιηθεί από παραγωγούς και να παράξει εισόδηµα στην ελληνική οικογένεια και στην οικονοµία µας.
Πάνω από δύο ως τρία εκατοµµύρια στρέµµατα πιθανώς θα
διανεµηθούν σε αγρότες και σε ανέργους. Σηµαντικό είναι εδώ
να τονιστεί ότι η παραχώρηση γίνεται κατά χρήση είτε µε τίµηµα
είτε µε δωρεά και όχι κατά κυριότητα, ότι παραχωρούνται για είκοσι συν δέκα χρόνια ως και σαράντα το ανώτερο, καθώς επίσης,
ότι οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου δεν εφαρµόζονται σε
δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αρχαιολογικούς
χώρους, σε αιγιαλό και παραλίες, καθώς και σε προστατευόµενες περιοχές.
Στο άρθρο 2, τηρείται βάση δεδοµένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ των
ακινήτων που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα
ακίνητα αυτά θα παραχωρούνται µε αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, του αιρετού περιφερειάρχη, του γενικού
γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
που εντάσσονται στις λατοµικές ζώνες.
Με απόφαση του Υπουργού, συγκροτείται η πενταµελής επιτροπή δηµοπρασίας, µε αντικείµενο τη διενέργεια της δηµοπρασίας των εκτάσεων πάνω από εκατό στρέµµατα. Με απόφαση
του αρµόδιου περιφερειάρχη, συνιστάται η τριµελής επιτροπή
θεµάτων γης και επίλυσης διαφορών, η οποία αντικαθιστά τις επιτροπές απαλλοτριώσεων. Οι αρµοδιότητες της επιτροπής αυτής,
είναι να γνωµοδοτεί για την παραχώρηση ακινήτου για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και ανήκουν στις περιφέρειες, να κάνει τις δηµοπρασίες στις περιφέρειες, να εξετάζει την προβολή ή µη δικαιωµάτων κυριότητας
από το δηµόσιο, να εξετάζει τη δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων
στα οποία υπάρχει κατοχή πριν από τις 5-6-1993 και να εξετάζει
αν οι κτηνοτρόφοι που χρησιµοποιούν βοσκοτόπους είναι ακόµα
αγρότες, διατηρούν το ποίµνιό τους και δεν έχουν αλλάξει χρήση
στους βοσκοτόπους.
Με απόφαση δε, του γενικού γραµµατέα της αποκεντρωµένης
διοίκησης, συνιστάται, µε έδρα κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση,
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τριµελής επιτροπή, η επιτροπή ελέγχου νοµιµότητας, µε αρµοδιότητες. Πρώτον, να εκδίδει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και να µεριµνά για την εκτέλεσή του και δεύτερον, να
επιβάλλει το πρόστιµο της αυθαίρετης κατάληψης.
Με όλα τα παραπάνω γίνεται πλέον εύκολο και απλό αν κάποιος επιχειρηµατίας, το δηµόσιο, κάποιος ΟΤΑ, ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, θέλει να επενδύσει ή να
αναπτύξει νόµιµες δραστηριότητες σε γη του δηµοσίου, να µπορεί να διευκολύνεται και όχι να εµποδίζεται, όπως γινόταν µέχρι
τώρα. Επίσης, αγρότες, νέοι, άνεργοι, νέοι επιστήµονες, συνεταιρισµοί και οµάδες παραγωγών να µπορούν µε διαφανείς διαδικασίες και βάσει µορίων, τα οποία έχουν µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο θεσπιστεί, να αποκτούν τη χρήση γης µε συµβολικό
τίµηµα.
Το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, µε την καταγραφή των περιπτώσεων όπου το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας,
δίνει την ευκαιρία σε πολλούς συµπολίτες µας, καταβάλλοντας
τίµηµα το 1/3 της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, να επιλύσουν χρονίζουσες περιπτώσεις. Δίνει τη δυνατότητα, επίσης, σε
συµπολίτες µας που κατέχουν ακίνητο που εκχερσώθηκε πριν το
1975 να το αγοράζουν σε τιµή, όπως είπαµε στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας, δίχως, όµως, να αλλάζει χρήση και αφού το επιπλέον χρηµατικό αντάλλαγµα καταβληθεί στο Ταµείο του θετικού
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για να αναδασωθούν αντίστοιχες
εκτάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν
λύνει όλα τα προβλήµατα, κατανοούµε, όµως, ότι έχουν γίνει τολµηρά βήµατα επίλυσης καταστάσεων που έχουν χρονίσει που κανένας µέχρι τώρα δεν είχε τολµήσει.
Γι’ αυτόν το λόγο, αλλά και γιατί και µέσα από τα άλλα νοµοσχέδια που προανέφερα, έχει διαφανεί η πρόθεση και η αγωνία
των επικεφαλής του Υπουργείου να σπρώξουν τη γεωργία µας
στην ανάπτυξη, έχω να τους συγχαρώ και να ευχηθώ γρήγορα
και καλά αποτελέσµατα.
Έχουν κατατεθεί και κάποιες τροπολογίες, αγαπητέ Υπουργέ,
που θα τις συζητήσουµε αύριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσώνη.
Στο σηµείο αυτό θα λάβει το λόγο η κ. Διαµάντω Μανωλάκου,
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει τη
σφραγίδα του πλιάτσικου της δηµόσιας περιουσίας µε κύριο
αποδέκτη το κεφάλαιο και την τόνωση της κερδοφορίας του. Το
ίδιο το κράτος, όχι µόνο δεν την προστατεύει για να χρησιµοποιηθεί στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αντίθετα νοµοθετεί
την απεµπολή του και τη µη διεκδίκηση των δικαιωµάτων κυριότητας από το δηµόσιο απροκάλυπτα, ξεδιάντροπα και µε ειδικά
άρθρα.
Μάλιστα ένα έχει αντίστοιχο τίτλο «Μη προβολή δικαιωµάτων
κυριότητας από το δηµόσιο». Μιλώ για το άρθρο 22.
Βεβαίως τίποτα δεν είναι στην τύχη. Έχετε στόχο όπως µειώνετε µισθούς, κόβετε επιδόµατα, βάζετε ταφόπλακα στις κλαδικές συµβάσεις, συντρίβετε εργασιακά δικαιώµατα, δίνετε
φωτοτυπίες αντί για βιβλία στα παιδιά, υποβαθµίζετε τη ζωή εκατοµµυρίων εργαζοµένων αλλά και άνεργων, πολλαπλασιάζοντας
τα φαινόµενα πείνας στα σχολεία, προκειµένου το κεφάλαιο να
χρησιµοποιεί, να έχει στη διάθεσή του πάµφθηνο εργατικό, επιστηµονικό δυναµικό. Του παρέχετε, λοιπόν, και τη δηµόσια περιουσία. Τους την παραχωρείτε τσάµπα ή σχεδόν τσάµπα. Τα
πάντα στους ιδιώτες. Δίνετε φιλέτα στους έχοντες και κατέχοντες, αξιοποιώντας και την οικονοµική κρίση στο όνοµα της ανάπτυξης, µιας ανάπτυξης όµως για την πλουτοκρατία και τα κέρδη
της.
Ωστόσο, αφήνετε κάποια ψίχουλα για άνεργους γεωτεχνικούς
και µικροαγρότες ως άλλοθι, για να κοροϊδέψετε αυτούς που δεν
έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το νοµοσχέδιο και δεν µπορούν να ξέρουν το περιεχόµενό του. Θα παρουσιάσετε ότι δήθεν
νοιάζεστε να λύσετε ζητήµατα και να βοηθήσετε τους οικονοµικά
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αδύνατους. Προεκλογική περίοδο έχουµε, η κοροϊδία και τα ψέµατά σας, σας χρειάζονται γιατί δεν µπορείτε να πείσετε µε τίποτα για την άγρια και απάνθρωπη πολιτική σας. Τη βιώνουν οι
λαϊκές µάζες στο πετσί τους. Και να ξέρετε. Απάντηση θα σας
δώσουν, όσο και να προσπαθήσετε να τους τροµοκρατήσετε.
Όσο όµως και να υποκρίνεστε, δεν µπορείτε να κρύψετε ότι
είστε Κυβέρνηση του κεφαλαίου, της τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των συµφερόντων των µονοπωλίων και επιχειρηµατικών οµίλων. Τα δικά τους συµφέροντα εξυπηρετεί και
αυτό το νοµοσχέδιο όπως και άλλα µέτρα, µε τη σφαγή των συλλογικών συµβάσεων, µε µικτά 586 ευρώ και µε επίδοµα ανεργίας
360 ευρώ. Αλήθεια εσείς ζείτε µε αυτά, για να µπορούν να ζήσουν και οι άλλοι;
Ακόµα και η έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών
της Βουλής που µας δόθηκε σας καταλογίζει ότι παραχωρούνται
ακίνητα του δηµοσίου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
χωρίς καταβολή τιµήµατος, ότι ρυθµίζετε, χαρίζετε ουσιαστικά
στους καταπατητές, τους αποζηµιώνετε. Μάλιστα η Επιστηµονική Επιτροπή σας καλεί σε διευκρινίσεις. Ακόµα και στις παραχωρήσεις ενδέχεται τα παραχωρητήρια να βρίσκονται σε
παραλιακές τουριστικές περιοχές. Και δεν παίρνετε κανένα µέτρο για να προστατέψετε τη δηµόσια περιουσία.
Μάλιστα σας επισηµαίνουν ότι µερικά άρθρα σας είναι σε αντίθεση µε στοιχειώδη προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπεται σε άρθρα του Συντάγµατος, ενώ υπάρχουν αναφορές
στη συγκεκριµένη επιστηµονική έκθεση που αναφέρει ότι αντί
του όρου «νοµέα» χρησιµοποιείτε σε συγκεκριµένα άρθρα τον
όρο «κάτοχος». Σε αυτά πρέπει να µας απαντήσετε και πρέπει να
απαντήσετε στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το αλλάξαµε, κυρία Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν µας ενηµερώσατε πριν την
έναρξη. Έστω και αυτό καλό είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ξέρετε ότι κάνω δεκτές όλες τις παρατηρήσεις.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όλες τις παρατηρήσεις δεν τις κάνετε δεκτές, κύριε Υπουργέ. Απλώς δείχνετε µια βιασύνη να τα
δώσετε όλα λες και είναι προσωπική σας περιουσία, λες και ετοιµάζετε τη διαθήκη σας πριν το τέλος σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρία συνάδελφε…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Γείτονα, µη το λέτε. Εδώ
µας καταθέτετε τροπολογία που είναι άλλο νοµοσχέδιο. Ντροπή
πια!
Βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν, του νοµοσχεδίου, είναι η απελευθέρωση της αγροτικής και δασικής γης από σύνολο ιδιοκτησιακών εκκρεµοτήτων, η ύπαρξη των οποίων, έµπαινε εµπόδιο
στην εξασφάλιση κυριότητας αγροτικών γαιών, δασών, δασικών
εκτάσεων, κρατικής ιδιοκτησίας, προκειµένου να περάσουν
στους ιδιώτες. Νοµιµοποιείτε µάλιστα όλες τις παράνοµες εκχερσώσεις δηµόσιων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων
θέτοντας ως χρονολογία αλλαγής χρήσης το έτος 1975. Αλήθεια
αυτή την ηµεροµηνία θα την αλλάξετε, κύριε Υπουργέ; Γιατί και
εδώ έχετε σοβαρές παρατηρήσεις από την Επιστηµονική Επιτροπή. Και λέτε για το 1975, χρονιά ισχύος του Συντάγµατος, αν
και ξέρετε καλά ότι δεν υπάρχει αεροφωτογράφιση για όλη τη
χώρα, που αποτελεί το µοναδικό αντικειµενικό στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Συνεπώς το πρώτο που φροντίζετε να κάνετε, είναι να αλλάξετε χρήση γης µε µαζικό µάλιστα τρόπο, για να ικανοποιήσετε
επιχειρηµατικά συµφέροντα και την κερδοφορία τους. Για παράδειγµα, δηµόσια αγροτική γη διατίθεται για φωτοβολταϊκά διευκολύνοντας για να διοχετεύσουν την πραµάτεια τους, όπως
διαθέτετε αγροτική γη για τουριστική βιοµηχανία, για ΑΠΕ και
άλλα. Συνολικά όλες οι διατάξεις του σχεδίου νόµου που αφορούν στις παραχωρήσεις εποικιστικών δηµόσιων εκτάσεων, αποβλέπουν στην εµπορευµατοποίηση της δηµόσιας γης και την
παράδοσή τους στα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Ταυτόχρονα για να δικαιολογηθείτε και να απενοχοποιηθείτε
δίνετε κάτι ψίχουλα σε στρέµµατα και µάλιστα µικρά τεµάχια µε
συµβολικό ενοίκιο σε άνεργους για να τα καλλιεργήσουν. Και µο-
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λονότι δεν έχει ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, ήδη έχετε ξεκινήσει το
µοίρασµα και τα διαλαλείτε λες και είναι το χρυσάφι που θα
σώσει τους νέους από την υψηλότατη ανεργία που τους έχετε
καταδικάσει µε την άγρια πολιτική σας. Γιατί αυτά τα µικροτεµάχια, δεν φτάνουν για να τα καλλιεργήσει κανείς. Χρειάζονται µηχανήµατα, σπόροι, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, ενέργεια κ.λπ..
Δηλαδή χρειάζεται κεφάλαιο εκτός από τη γη και αν δεν υπάρχει,
τότε και αυτά τα λίγα στρέµµατα που δίνετε, είναι άχρηστα. Με
την αξίνα θα τα σκάβουν; Τα στρέµµατα που παραχωρείτε είναι
πραγµατικά λίγα και όµως παριστάνετε τους φιλάνθρωπους.
Εξάλλου ούτε από αλλού υπάρχει βοήθεια. Η Αγροτική Τράπεζα, αφού για χρόνια ξεζούµισε την αγροτιά µε την τοκογλυφική
πολιτική της, τώρα έχει στερέψει. Ακόµα και αυτά τα καλλιεργητικά βραχυπρόθεσµα δάνεια που έδινε, δεν τα δίνει πια. Μόνο
τόκους ανεβάζει και µαζεύει ό,τι µπορεί και µε πολλές απειλές
για δηµεύσεις.
Είναι φως φανάρι ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας και στον
αγροτικό τοµέα και το ξέρετε καλά. Αυτά που λέτε ότι δίνετε,
είναι προπαγάνδα χωρίς αντίκρισµα όπως είναι και οι φιέστες
που κάνετε σε κάθε περιοχή.
Το νοµοσχέδιό σας είναι επίσης εισπρακτικό. Μερικά δηµοσιεύµατα λένε ότι θα συγκεντρώσετε πολλά λεφτά. Έχετε ανάγκη
και τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει το δηµόσιο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μερικά είναι καταπατηµένα. Άλλα
έχουν παραχωρηθεί. Σε άλλα έχει λήξει ο χρόνος παραχώρησης.
Ρουσφέτια και αυτά από άλλες εποχές από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Έτσι δεσµεύατε ψήφους. Άλλα πάλι τα αγνοείτε και
δεν τα ξέρετε. Βέβαια τα θέλετε γιατί ενδιαφέρεστε να συγκεντρώσετε πόρους αλλά από τα οικονοµικά αδύνατα στρώµατα. Τα
παραχωρείτε για την εκµετάλλευσή τους, επιβάλλοντας τίµηµα
χωρίς να εξετάζετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσωρινός κάτοχος.
Αυτό θα γίνει δίχως κριτήρια και πιέζοντας για να συγκεντρώσετε πόρους, που και αυτά τα χρήµατα θα πάνε σε τραπεζίτες
και βιοµήχανους. Ωστόσο, τα φιλέτα τα έχετε για το κεφάλαιο
και σχεδόν τσάµπα, αφού αυτή είναι η πολιτική σας. Ακόµα και
στο παρόν νοµοσχέδιο, ιδιωτικοποιείτε αντικείµενα που µπορούν
να εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για παράδειγµα, ουσιαστικά παραχωρείτε την ψηφιακή
απεικόνιση των ακινήτων του Υπουργείου σε συγκεκριµένο
ιδιώτη χωρίς διαγωνισµό, χρησιµοποιώντας ως ενδιάµεσο τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τέλος, µειώνετε αφ’ ενός την κρατική γη, αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης. Φαίνεται ότι προσαρµόζεστε στο µνηµόνιο για απολύσεις του 30%
των υπαλλήλων και στο δηµόσιο. Αυτή βέβαια εννοείτε ως ανάπτυξη, αυξάνοντας την ανεργία και τη φτώχεια. Μειώνετε όµως
και περιορίζετε την κρατική περιουσία και παρουσία µε κρατικό
παρεµβατισµό, όπως ακριβώς ζητούν και συµφωνήσατε στα µνηµόνια µε την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις σκληρές, βαθιά αντιλαϊκές και βάρβαρες πολιτικές προωθείτε,
συµβάλλοντας στη χρεοκοπία της λαϊκής οικογένειας. Αργά ή
γρήγορα όµως θα καταλάβουν και θα παλέψουν να χρεοκοπήσουν εσάς και την πολιτική σας. Και όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό,
τόσα λιγότερα βάσανα θα υποστούν.
Εµείς το λέµε καθαρά: Η γη δεν είναι εµπόρευµα, είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να αξιοποιείται σύµφωνα µε τις λαϊκές
ανάγκες. Με αυτήν την έννοια θεωρούµε ότι η γη πρέπει να αξιολογείται ως προς τη χρήση της, ώστε να γίνει πιο αποδοτική, πιο
παραγωγική, όχι για τον επιχειρηµατία και τα κέρδη του, αλλά
για τις λαϊκές ανάγκες. Γι’ αυτό για εµάς θα είναι πολύ πιο αποδοτική, όταν µε επιστηµονικά και άλλα κριτήρια αξιολογηθεί ως
οικιστική, αγροτική, τουριστική, δασική, βιοµηχανική κ.α. και
αξιοποιηθεί χωρίς να αλλάζει χρήση, ικανοποιώντας λαϊκά προβλήµατα, όπως λαϊκή στέγη, εξοχική κατοικία, χώρους αναψυχής, αλλά και οξυγόνου.
Επίσης, η αγροτική γη µε τη συνεταιριστικοποίησή της, θα µετατραπεί σε µεγάλη οικονοµική µονάδα υψηλής παραγωγικότητας, µετατρέποντας τον πολυτεµαχισµό και την µικροϊδιοκτησία
σε µεγάλη συνεταιριστική, µε κοινές καλλιεργητικές φροντίδες
παραγωγής και εµπορίας, αυξάνοντας και βελτιώνοντας την πα-
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ραγωγικότητα, ώστε να γίνεται δυνατή η παραγωγή ποιοτικών
φθηνών και ασφαλών τροφίµων, που θα ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες του λαού και δεν θα υπάρχει εξάρτηση σε αυτόν
τον στρατηγικό τοµέα των τροφίµων και πολύ περισσότερο, δεν
θα υπάρχει ούτε πείνα ούτε ανεργία. Φυσικά αυτό απαιτεί κεντρικό σχεδιασµό και κοινωνικοποιηµένα τα βασικά µέσα παραγωγής και άλλη εξουσία. Ο λαός µε τους αγώνες του, η νέα
γενιά, θα επιβάλλει λαϊκή εξουσία και οικονοµία για να δει καλύτερες µέρες.
Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και
πέντε εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωστά και πολλά τα προβλήµατα της γεωργίας στην πατρίδα
µας, τεράστια τα ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων. Δυστυχώς, η ελπίδα η οποία υπάρχει και λέγεται
από πολλούς ότι µπορεί να είναι ο αγροδιατροφικός τοµέας, έχει
µία σειρά από προβλήµατα για να µπορέσει να υλοποιηθεί αυτή
η κατεύθυνση στην οικονοµία, την οποία όλοι ζητούµε και θεωρούµε ότι µπορεί να είναι και µία έξοδος από την κρίση.
Βέβαια, πρέπει να έχουµε µία πολύπλευρη ανάπτυξη στην οικονοµία και δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται η ανάπτυξη του
αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα παρ’ όλα αυτά, γιατί οι εποχές που αυτός ο τοµέας µπορούσε να αναπτυχθεί µε χαµηλό κεφάλαιο και από χαµηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό έχουν
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε τη
γεωργία χρειάζεται να έχουµε υψηλή έκταση γνώσεως και υψηλή
ένταση κεφαλαίου. Δεν µπορούµε να είµαστε προσκολληµένοι
στο παρελθόν. Αυτό όµως που χρειάζεται οπωσδήποτε για να
αναπτυχθεί η γεωργία και η κτηνοτροφία βέβαια, ο πρωτογενής
τοµέας, είναι οι εκτάσεις. Χρειάζονται εκτάσεις αγροτικές, ούτως
ώστε να µπορέσουµε να έχουµε τη στοιχειώδη αυτή επάρκεια,
αλλά και δυνατότητα παραγωγικού πλεονάσµατος προς εξαγωγές.
Δεν είναι όµως νέο θέµα η διαχείριση των αγροτικών εκτάσεων. Στην ουσία, αυτό το πρόβληµα υπάρχει από την ίδρυση
του ελληνικού κράτους ήδη από την εποχή της συζητήσεως περί
εθνικών γαιών, δηλαδή από τα κτήµατα αυτά που άφησαν οι
Τούρκοι κατακτητές της χώρας, όταν µε τον Αγώνα του 1821
απελευθερώθηκε η χώρα. Τότε, ήταν µείζον ζήτηµα η διανοµή
των εθνικών γαιών και τώρα έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο, να
κάνει κάτι παρόµοιο, σε πολύ µικρότερη κλίµακα βέβαια.
Πολύ σωστά αναφέρατε στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, ότι
δεν µπορούµε να έχουµε το µοντέλο της καλλιέργειας που πουθενά άλλωστε δεν γίνεται στην Ευρώπη, γίνεται µόνο στην Αµερική, στον Καναδά, σε χώρες δηλαδή, που έχουν τεράστιες
αγροτικές εκτάσεις και µπορεί να έχουν χαµηλή απόδοση ανά
στρέµµα αλλά λόγω του τεραστίου µεγέθους, µε µικρό σχετικά
κόστος µπορούν να υλοποιήσουν µία πολιτική µεγάλης παραγωγής. Στη χώρα µας, λοιπόν, έχουµε µικρό κλήρο. Αυτό είναι δεδοµένο. Και µετά από τις παραχωρήσεις τις οποίες κάνετε µε το
ρυθµό που κάνετε και µε τον τρόπο που τις κάνετε, πάλι µικρός
θα είναι ο κλήρος. Άλλωστε, τοποθετείτε και το όριο αυτό στα
εκατό στρέµµατα. Εκεί, λοιπόν, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε αυτήν την κατεύθυνση µε τις ούτως ή άλλως δεδοµένες µικρές εκτάσεις, χρειάζεται να πάµε σε θερµοκηπιακές
καλλιέργειες, οι οποίες όµως είναι αυξηµένου κεφαλαίου.
Άρα, το µέτρο αυτό της παραχωρήσεως αγροτικών γαιών,
αγροτικών εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για
την υλοποίηση αυτής της πολιτικής χωρίς επαρκές κεφάλαιο και
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χωρίς χρηµατοδότηση όλων αυτών των ανέργων νέων που θέλετε να στρέψετε, των µορφωµένων, µε πτυχία στον γεωτεχνικό
τοµέα και των συνεταιρισµών, όλα αυτά θα µείνουν νεκρό
γράµµα εάν δεν υπάρξει χρηµατοδότηση από την Αγροτική από
άλλες τράπεζες, σε αυτόν τον τοµέα. Γιατί δεν µπορεί να ανταγωνιστεί ο Έλληνας αγρότης. Δεν είναι η γη το µοναδικό πράγµα
που του χρειάζεται. Χρειάζεται και άλλα πράγµατα, για να µπορέσει να ανταγωνιστεί τους ξένους παραγωγούς, οι οποίοι από
πίσω τους έχουν έναν πολύ ισχυρό χρηµατοπιστωτικό τοµέα και
µία πολύ ισχυρή βιοµηχανία η οποία τους υποστηρίζει.
Έγιναν προσπάθειες, για να µπορέσουν, λοιπόν, να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις, όπως υδροπονικές καλλιέργειες. Τα δύοτρία υψηλής τεχνολογίας θερµοκήπια τα οποία έχουν γίνει στην
Ελλάδα, έχουν αποκλειστικώς και µόνο εισαγόµενους όλους
τους βασικούς παραγωγικούς συντελεστές. Εισαγόµενοι σπόροι
που δεν παράγονται στην Ελλάδα δυστυχώς. Εισαγόµενα τα έντοµα, τα οποία µπορούν να κάνουν βιολογική καταπολέµηση των
παρασίτων. Εισαγόµενος ακόµα και ο πετροβάµβακας, ενώ παράγεται στην Ελλάδα πετροβάµβακας.
Δεν ξέρω γιατί δεν µπορεί να γίνει αυτή η συνεννόηση, µεταξύ
αυτών που χρειάζονται τον πετροβάµβακα και αυτών που τον παράγουν, ούτως ώστε να παραχθεί ένας τέτοιου είδους πετροβάµβακας, που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις υδροπονικές καλλιέργειες.
Μιλάµε για επενδύσεις της τάξεως των 23 εκατοµµυρίων ευρώ, που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός θερµοκηπίου πολύ
υψηλής παραγωγικότητας, που χρειάζεται εκατό περίπου άτοµα
για να λειτουργήσει στα εκατό στρέµµατα. Άρα, νοµίζω ότι εκτός
από τις αγροτικές εκτάσεις, πρέπει να δούµε και πώς θα δώσουµε τα υπόλοιπα απαιτούµενα προς τους αγρότες, ώστε να
µπορέσουν να ασχοληθούν µε τοµείς που θα τους δίνουν ένα
επαρκές εισόδηµα.
Γιατί, δυστυχώς, έχουµε προχωρήσει σε µορφές γεωργίας τέτοιες και µέσω της µειώσεως των τιµών των αγροτικών προϊόντων –φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ, δεν είναι
άµοιρες ευθυνών γι’ αυτές τις εξελίξεις- όπου ενώ σε παλαιότερες εποχές µε εκατό στρέµµατα κάποιος θεωρούνταν «τσιφλικάς», αυτός δηλαδή που άνετα µπορούσε να ζήσει την οικογένειά του και να έχει ένα εισόδηµα, σήµερα αυτά τα όρια, φτάνουν
στα πεντακόσια ή στα χίλια στρέµµατα, δηλαδή σε εκτάσεις που
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν θα υπάρξουν και µετά το σχέδιο που προωθείται µε τον παρόντα νόµο.
Δυστυχώς, είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν µείνει σε κάθε
χωριό και που µπορούν να έχουν ένα επαρκές εισόδηµα µε αυτό
το µοντέλο γεωργίας και το µέγεθος εκτάσεων. Άλλωστε, από
µελέτες υπάρχει το δεδοµένο ότι χρειάζονται εισοδήµατα περίπου της τάξεως των 10.000 ευρώ, για να µπορέσει να διατηρηθεί
µία αγροτική εκµετάλλευση και µια οικογένεια, όσο και αν λόγω
της κρίσης έχει πέσει αυτό. Και πάλι το εισόδηµα είναι τέτοιο που
µε µια µικρή έκταση και χωρίς κεφάλαιο και τεχνογνωσία δεν
µπορεί κάποιος αγρότης να το έχει.
Εσείς βάζετε επιπλέον τον παράγοντα ότι οι παραχωρήσεις
ακινήτων υπό δεδοµένες συνθήκες µπορούν να γίνονται για επενδύσεις, που θα είναι πάνω από ένα όριο και για τον τουριστικό
και για το βιοµηχανικό τοµέα.
Εδώ τίθεται ένα ερώτηµα. Σήµερα πραγµατικά, έχουµε τόσο
µεγάλη ανάγκη από επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα, ώστε να
µπορεί πράγµατι ο τουριστικός τοµέας να έχει τέτοιες εκµεταλλεύσεις, που να δίνουν ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα;
Νοµίζω ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολική «χωρητικότητα» στον τουριστικό τοµέα και υπάρχει δυσκολία να καλυφθεί.
Αυτό είναι το φαινόµενο που µας οδηγεί και στις ιδιαιτέρως χαµηλές τιµές. Πολλοί, για να κρατήσουν απασχοληµένη αυτήν τη
χωρητικότητα στον τουριστικό τοµέα, αναγκάζονται να έχουν
εξαιρετικά χαµηλές τιµές.
Επίσης, προβλέπετε τη βιοµηχανική χρήση αυτών των γαιών.
Λόγω της αποβιοµηχανοποιήσεως υπάρχει µία τεράστια πληθώρα κτηρίων µε πρώην βιοµηχανική χρήση, που σήµερα είναι
άδεια και µπορούν άνετα να χρησιµοποιηθούν από κάποιον που
θα ήθελε να κάνει επενδύσεις.
Δίνετε αυτήν τη δυνατότητα για τη χρήση των εκτάσεων του
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και σε άλλους τοµείς πέραν
της γεωργίας. Νοµίζω ότι είναι περιττή. Βέβαια, δεν βλάπτει, γιατί
όλα αυτά είναι υπό την αίρεση υπουργικών αποφάσεων για τις
παραχωρήσεις.
Θετικό είναι ότι σε αυτό το σηµείο κάνετε παραχώρηση των
ακινήτων κατά χρήση. Αυτό είναι δεδοµένο, γιατί είναι σίγουρο
ότι πάρα πολλοί από αυτούς που επιδοτείτε µε την έκταση, προκειµένου να ενισχύσετε αυτό το ρεύµα επιστροφής στην επαρχία, δεν θα µπορέσουν να µείνουν για πολύ, γιατί δεν θα έχουν
διατηρήσιµες εκµεταλλεύσεις στο µέλλον, γιατί λείπουν οι απαραίτητες δοµές. Άλλωστε, αυτή η παραχώρηση θα έπρεπε να συνοδεύεται και από κάποια σεµινάρια και κατευθύνσεις, ώστε να
µπορέσει αυτή η ανάπτυξη να γίνει µε σωστό τρόπο.
Στο άρθρο 23 λέτε ότι όποιος κατέχει κάποιο ακίνητο µπορεί
να το εξαγοράσει και να έχει και την ιδιοκτησία του, όπως είναι
διατυπωµένο. Σε αυτούς, όµως, παραχωρείτε -βάσει κριτηρίων
και της εντοπιότητας, της γειτνίασης του συγκεκριµένου ακινήτου µε ακίνητο ιδιοκτησίας τους, µε την κατοχή κάποιου τίτλου
σπουδών σχετικού µε τη γεωργία- τη χρήση, εν αντιθέσει µε αυτούς που θα το πάρουν νόµιµα, που δεν έχουν παραβιάσει κάποιο νόµο. Σε αυτούς που το κατέχουν παράνοµα παραχωρείτε
την ιδιοκτησία. Υπάρχει το ενδεχόµενο, κάποιος από αυτούς να
κάνει και µεταπώληση. Εδώ πρέπει να βάλετε και κάποιο χρονικό
διάστηµα ως όριο.
Κατ’ αρχάς πρέπει να αφαιρέσετε την ιδιοκτησία. Μπορούν και
αυτοί –αυτούς που προβλέπετε στο άρθρο 23- να έχουν την παραχώρηση χρήσεως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κάποιο
θέµα. Σήµερα µπορεί να έχουν την αγροτική ιδιότητα. Μπορεί να
κατέχουν ένα ακίνητο, γιατί είναι αγρότες ή για κάποιους άλλους
λόγους. Αυτό το ακίνητο µπορούν µετά να το πουλήσουν. Άρα,
το όποιο όφελος υπήρχε για την αγροτική οικονοµία, τελικά θα
εκλείψει και θα έχουµε οικοπεδοποίηση αυτών των εκτάσεων που
εσείς λέτε –έτσι είναι διατυπωµένο, µετά την επεξεργασία στην
επιτροπή- ότι πρέπει να παραµείνουν σε αγροτική χρήση.
Το ίδιο ισχύει και στο άρθρο 29. Εκεί βλέπουµε µία φωτογραφία για τις περιοχές της Αττικής. Μάλλον όχι φωτογραφία, αλλά
µία περίπτωση όπου µπορεί να γίνει κατάχρηση των διατάξεων
συγκεκριµένου άρθρου για την περιοχή της Αττικής και εκεί να
δηµιουργηθούν άλλα προβλήµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα τα πούµε στα άρθρα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Θα τα πούµε στα άρθρα, αλλά νοµίζω ότι
δεν είναι σωστό κάθε φορά να ταλαιπωρούµε την περιοχή αυτής
της Αττικής, αλλά και το Κοινοβούλιο και τους κατοίκους µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Δεν νοµίζω ότι είναι θέµα του παρόντος
νοµοσχεδίου το να µπούµε σε αυτές τις λεπτοµέρειες, γιατί το
αντικείµενό του είναι διαφορετικό και πολύ σηµαντικό.
Εδώ µένουν, όµως, αυτά τα ερωτηµατικά. Θα έπρεπε κάποτε
να γίνει µία σοβαρή συζήτηση για το θέµα της οικιστικής αναπτύξεως της Αττικής και να τελειώσουµε µε αυτό ζήτηµα. Ανά ένα
µήνα ή δύο µήνες το πολύ, έρχονται ρυθµίσεις, που προσπαθούν
να λύσουν αυτά τα ζητήµατα. Αυτά ταλαιπωρούν τους πολίτες
που ζουν σε παρανοµία. Δεν ξέρουν τι µπορούν ή δεν µπορούν
να κάνουν.
Νοµίζω ότι κάποτε πρέπει να γίνει µία σοβαρή συζήτηση και
να λυθούν δια παντός µε ένα συνολικό τρόπο αυτά τα ζητήµατα.
Να ξέρει ο πολίτης τι είναι νόµιµο ή όχι, πού µπορεί ή δεν µπορεί
να χτίσει. Σε αυτήν την περιοχή υπάρχει το µεγαλύτερο οικονοµικό αντικείµενο και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί οριστική
λύση, ώστε να µην ταλαιπωρούνται ούτε οι πολίτες ούτε το Κοινοβούλιο.
Επίσης, έχουµε το θέµα των ανωµάλων δικαιοπραξιών. Δεν
µπορεί από το 1955 να δίνουµε µονίµως τη δυνατότητα στις κατατµήσεις της αγροτικής γης. Το φαινόµενο είναι γνωστό. Υπάρχει ένα αγροτεµάχιο που χρησιµοποιείται. Ξαφνικά, σε περιοχές
ιδιαίτερα που αποκτούν αξία είτε λόγω οικιστικής αναπτύξεως
είτε τουριστικής, πωλούνται εξ αδιαιρέτου αυτές οι εκτάσεις και
µετά έρχονται οι ανώµαλες δικαιοπραξίες, αυτή η παράνοµη
πράξη. Και είναι λογικό να το λέµε όταν έχουµε ένα αγροτεµάχιο
που έχει µέσα ελαιόδενδρα και πηγαίνει ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος και αγοράζει ένα στρέµµα. Προφανώς, δεν το θέλει για
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τις ελιές. Αυτό είναι δεδοµένο.
Άρα, λοιπόν, ερχόµαστε κατόπιν εµείς να τους υποβάλουµε σε
αυτή τη διαδικασία και εκεί εµπλέκονται συµβολαιογράφοι, δικηγόροι και όλα αυτά. Είναι µια ταλαιπωρία, αλλά όπως είπα, πρέπει να υπάρξει µία συνολική λύση του προβλήµατος αυτού,
ξεκινώντας από την Αττική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλείται στο Βήµα η κ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου για τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του ΥΠΑΑΤ και τη ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι µε το
παρόν νοµοσχέδιο προσπαθεί να δώσει µία λύση στα ζητήµατα
διαχείρισης της δηµόσιας γης υπερβαίνοντας τη διάσπαρτη και
κατακερµατισµένη –όπως τη χαρακτηρίζει- αγροτική νοµοθεσία,
που είναι δύσχρηστη και δυσχερής στην εφαρµογή της.
Δεν υπάρχει, βεβαίως, καµµία αµφιβολία ότι στο θέµα των δηµόσιων εκτάσεων και της διαχείρισής τους υπάρχουν ζητήµατα
που πρέπει να λυθούν, όπως επίσης κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι πρέπει να λήξουν ζητήµατα, που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών, που έχουν παραχωρηθεί σε ακτήµονες αγρότες ή σε κτηνοτρόφους, καθώς και να δοθεί η ευκαιρία στους ακτήµονες αγρότες ή ανέργους να ασχοληθούν µε τη
γη, δηλαδή µε τον πρωτογενή τοµέα.
Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο δυστυχώς δεν έρχεται να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα. Το αντίθετο. Έρχεται να ολοκληρώσει
µία ψηφοθηρική και πελατειακή πολιτική, η οποία ευθύνεται για
τις πολλαπλές δυσχέρειες, καταπατήσεις και τους κατακερµατισµούς της δηµόσιας γης, παραδίδοντας «φιλέτα» εκτάσεων στα
µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα προς εξυπηρέτηση, φυσικά, των
δικών τους αναγκών και όχι των κοινωνικών αναγκών.
Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται όχι για να δώσει λύσεις στους
κτηνοτρόφους, τους αγρότες και τους ακτήµονες, αλλά για να
άρει εκείνα τα νοµικά εµπόδια που αφορούσαν τις χρήσεις γης
και τις δασικές εκτάσεις και εµπόδιζαν µια άλλου είδους αξιοποίηση.
Κυρίως το παρόν νοµοσχέδιο δεν έρχεται για να ενισχύσει µία
ανάπτυξη προς όφελος των αναγκών του λαού, αλλά για να υποθηκεύσει µεγάλο µέρος των αγροτικών εκτάσεων, αλλάζοντας
τη χρήση γης, εκτάσεων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και για τις διατροφικές
ανάγκες του λαού, παραδίδοντας βέβαια παραγωγική ή ακόµη
και δασική γη στις παντός είδους επιχειρηµατικές ορέξεις για µεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, βιοµηχανική ή τουριστική δραστηριότητα µεγάλης έκτασης ή λατοµικές δραστηριότητες που είναι
ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της αποκεντρωµένης περιφέρειας. Καταλαβαίνουµε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θα κάνει το
παιχνίδι της, αφού ο Γενικός Γραµµατέας της αποκεντρωµένης
είναι διορισµένος απ’ αυτήν.
Η παραχώρηση µε φθηνό αντίτιµο σε νέους ανέργους ή γεωτεχνικούς µέχρι τριάντα πέντε ετών ούτε ουσιαστική είναι –
καθώς δεν αφορά παρά ελάχιστα στρέµµατα- ούτε κυρίως επαρκής για την υποστήριξη των νέων αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, γιατί ούτε και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µας λέτε κάτι για
την ενίσχυση του αγρότη και της αγροτικής παραγωγής, ο
οποίος δεν αρκεί να έχει έναν τίτλο σπουδών ή έναν τίτλο εκµετάλλευσης, για να µπορέσει να παράξει, αλλά εκείνα τα εργαλεία
και εκείνη την υποστήριξη της πολιτείας που, δυστυχώς, εσείς
δεν παρέχετε. Όµως, κατά τα άλλα, µιλούµε για εθνικό σχέδιο
δράσης της αγροτικής ανάπτυξης σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης.
Ακόµη όµως και εάν παίρναµε τις παραχωρήσεις αυτές ως ένα
πρώτο βήµα για την ενίσχυση των νέων ή επίδοξων νέων αγροτών, δεν µας το επιτρέπετε, γιατί αυτές αφορούν ψίχουλα, σε
σύγκριση ειδικά µε τις τεράστιες εκτάσεις που παραχωρούνται
για τη δραστηριότητα του µεγάλου κεφαλαίου ούτε αφορούν σε
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συσχέτιση µε την αγροτική παραγωγή, καθώς όρος για την παραχώρηση σε επενδυτικά σχέδια δεν είναι καν η εξυπηρέτηση
της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά το µέγεθος των συµφερόντων.
Το νοµοσχέδιο αυτό ούτε την περιουσία του δηµοσίου προστατεύει ούτε έρχεται για να αποδώσει γη σε κάποιους αγρότες,
κτηνοτρόφους ή εν γένει κάποιους πολίτες, που καλή τη πίστει
χρησιµοποιούν γενιές ολόκληρες δηµόσια γη και δεν έχουν παραχωρητήρια ή τα παραχωρητήριά τους έχουν λήξει και άλλες
περιπτώσεις. Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και σχεδόν το σύνολο
των νοµοσχεδίων που περνάει η συγκυβέρνηση, δυστυχώς µιας
µαύρης συµµαχίας, έχει κυρίως εισπρακτικό στόχο.
Το ζήτηµα του Υπουργείου είναι να βρει χρήµατα για τα ταµεία
και την εξυπηρέτηση των τοκογλυφικών δανείων, όπως για παράδειγµα για να βρει 50 δισεκατοµµύρια ευρώ εκχωρεί τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, δηλαδή «παραδίδει γη και ύδωρ» και αέρα
και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας για την εξυπηρέτηση των δανειστών και της τρόικας, ενώ την ίδια στιγµή ο λαός
εξαθλιώνεται.
Επανέρχοµαι, λοιπόν και λέω ότι το ζήτηµα είναι εισπρακτικό
και µε την εξυπηρέτηση πελατειακών δικτύων ενόψει εκλογών –
αφού κατά τα άλλα η δηµόσια γη συρρικνώνεται, η αγροτική γη
αλλάζει µαζικά χρήση για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συµφερόντων, των συµφερόντων όσων έχουν να πληρώσουν- περιορίζεται η δυνατότητα παρέµβασης των κρατικών υπηρεσιών,
όπως της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, ενώ σοβαρό ζήτηµα προκύπτει µε το θέµα των δασικών εκτάσεων, όπου υπάρχει κίνδυνος
και αυτές να δοθούν βορά στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Στο άρθρο 29 ορίζεται ότι παραχωρούνται εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν την ισχύ του Συντάγµατος του 1975, αλλά αυτό
δεν κατοχυρώνει τίποτα, ούτε καν τη συνταγµατικότητα της εν
λόγω διάταξης, αν δεν γίνει σαφές ότι αφορά µόνο όσες εκτάσεις εκχερσώθηκαν και είχαν αρχικά άδεια εκχέρσωσης από τις
δασικές –τότε- υπηρεσίες, έστω και εάν αυτή η άδεια ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.
Την ίδια στιγµή, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 29, η
οποία ορίζει ότι εξαιρούνται οι εκτάσεις που περιλαµβάνονται σε
κυρωµένους δασικούς χάρτες, ανοίγει όχι µόνο παραθυράκια,
αλλά τις πόρτες για πελατειακά αλισβερίσια, καθώς –όπως θα
γνωρίζει το Υπουργείο- κυρωµένοι είναι ελάχιστοι δασικοί χάρτες
–πέντε ή έξι σε πέντε, έξι ΟΤΑ όλης της χώρας- και εποµένως,
κάθε άλλο παρά προστατεύονται οι δασικές εκτάσεις, όπως άλλωστε κατήγγειλε και η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δηµοσίων Υπαλλήλων στην Επιτροπή της Βουλής.
Το Υπουργείο αποδέχεται ένα τεράστιο εύρος αποδεικτικών
µέσων ότι υπάρχει κατοχή –στο άρθρο 23- εκτός από τις ένορκες
βεβαιώσεις, ακριβώς γιατί επί της ουσίας ενδιαφέρεται, όχι για
την τακτοποίηση των ζητηµάτων που εκκρεµούν και ταλαιπωρούν
πολλούς πολίτες, αλλά γιατί επιδιώκει να εισπράξει.
Αν εγώ δεν το δω έτσι, τότε θα πρέπει να πω ότι µε όλους τους
νόµους που προηγήθηκαν –όπως ήταν ο ν. 3147/2003 που είχε
αντικαταστήσει κατά ένα µέρος τον ν. 666/1977 και έδινε τη δυνατότητα των µαρτύρων- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων παραδέχεται ότι για τις πράξεις που έγιναν µέχρι τώρα
οι µαρτυρίες στις οποίες βασίστηκαν, κατά ένα µεγάλο ποσοστό
µάλλον ήταν ψευδοµαρτυρίες. Δεν µπορώ να δώσω µία άλλη
εξήγηση.
Εσείς τώρα τι λέτε σε αυτόν τον κόσµο που θα πρέπει να αποδείξει πως υπάρχει κατοχή; Του λέτε να σας προσκοµίσει τα
όποια αποδεικτικά και µετά όποιος έχει να πληρώσει, να προσέλθει για να αγοράσει, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, ενώ ένα πολύ
µεγάλο κοµµάτι της δηµόσιας περιουσίας το παραχωρείτε στον
πλειστηριασµό των τροϊκανών συµφερόντων.
Έχω ένα έγγραφο, του οποίου θα µου επιτρέψετε να αναγνώσω ένα κοµµάτι του. Λέει, λοιπόν: «Δεν κατέστη δυνατόν να
εκτελεστεί βάσει των διατάξεων του κανονισµού διανοµής, αλλά
βάσει του δυνατόν γενέσθαι θεωρούµε ταύτη ως προσωρινή µέχρις ότου αποφανθεί το Υπουργείο Γεωργίας εις ο υποβληθείσεται αντίγραφο της παρούσης.» Αυτά τα λέει η Επιτροπή
Διανοµής Αγροτεµαχίων Αγίας Μαρίνας Μονής Πεντέλης, στις 7
Ιουλίου 1943. Ξέρετε πότε απεφάνθη το τότε Υπουργείο Γεωργίας; Σήµερα, κύριε Υφυπουργέ. Σήµερα µε αυτό το νοµοθέτηµα.
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Και σήµερα έχουµε τη συνέχιση µιας ιστορικής και κατάφωρης
αδικίας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από τα 10 εκατοµµύρια
στρέµµατα περίπου που απαλλοτριώθηκαν το 1924, για να αποδοθούν σε ακτήµονες και πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, περίπου 1 εκατοµµύριο δεν τους αποδόθηκε
ποτέ.
Έχω εδώ έγγραφο της επιτροπής που ανέφερα πριν. Διαβάζω:
«Από τα εννέα στρέµµατα που δικαιούται ένας κτηνοτρόφος του
αποδόθηκαν τέσσερα στρέµµατα µόνο». Και συνεχίζει µέχρι που
διαπιστώνει ότι σε αυτή την περιοχή που υπήρχαν τα υπόλοιπα
πέντε στρέµµατα υπάρχουν άλλα εκατόν σαράντα πέντε στρέµµατα, τα οποία είναι κατεχόµενα και αναφέρεται ακριβώς «υπό
µη κληρούχων επίσης από το 1937». Επί της ουσίας από το 1940,
αλλά τα προηγούµενα στοιχεία είναι του ’37. Και συνεχίζω να διαβάζω από αυτά τα έγγραφα: «Τας εκτάσεις ταύτας αρνούνται
ήδη να εγκαταλείψουσιν οι κατέχοντες αυτά. Αλλά και οι κληρούχοι και εταίροι αρνούνται επίσης να εγκατασταθούν εις ταύτας
φοβούµενοι την µήνιν των κατεχόντων αυτάς» και στο τέλος λέει
«και τους γενικούς κινδύνους τους οποίους ήθελον διατρέξει».
Και αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας της εποχής, τότε, ιδίως για την Αττική, όπου σήµερα οι
αξίες είναι κολοσσιαίες.
Με τη Κατοχή και τον Εµφύλιο κάποιοι επωφελήθηκαν και
υφάρπαξαν δια της βίας από τους δικαιούχους ακτήµονες και
πρόσφυγες τον κλήρο, που τους είχε αποδοθεί. Αυτή την αδικία
ουδέποτε αποκατέστησε το ελληνικό κράτος. Τα παιδιά και τα
εγγόνια των δικαιούχων δεν δικαιώθηκαν ποτέ λόγω νοµικού
κενού, γενικότερου θολώµατος και γενικής σιωπής, που κάλυψε
τα πράγµατα.
Βεβαίως, υπάρχει και το άλλο κοµµάτι για τις ανταλλάξιµες
εκτάσεις που προστατεύονται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, για
τις οποίες µίλησα εκτεταµένα στις επιτροπές. Είχατε την καλοσύνη –να το πω έτσι- να αναφέρετε στο άρθρο 1 ότι «εξαιρούνται
οι ανταλλάξιµες εκτάσεις» -βέβαια δε, λέτε τη Συνθήκη της Λοζάνης- «από τις παραχωρήσεις που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», γιατί γνωρίζετε ότι θα πάει η
ιστορία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αν το κάνετε αυτό.
Μπορώ να σας καταθέσω δειγµατοληπτικά κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, που έχουν αποτανθεί και στο Υπουργείο και στη
δικαιοσύνη, χωρίς ωστόσο να δικαιωθούν. Για τις εκτάσεις αυτές,
τους δικαιούχους και τη νοµή υπάρχουν κτηµατολόγια και επίσηµα πορίσµατα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια του Υπουργείου
µε συγκεκριµένα ονόµατα και των δικαιούχων, αλλά και των καταπατητών, µε ακριβή περιγραφή των κτηµάτων. Εποµένως, το
Υπουργείο, αν έχει τη βούληση, µπορεί να δώσει λύση.
Αντ’ αυτού, σήµερα έρχεστε να ανακυκλώσετε την ίδια θολούρα και ασάφεια. Θα ισχυριστείτε, κύριε Υπουργέ, ότι µε βάση
τις παρούσες διατάξεις µπορούν οι δικαιούχοι να διεκδικήσουν
τη νοµή τους.
Θα µου πείτε ότι η κακή πίστη αποδεικνύεται. Ωστόσο, για να
αποδειχθεί, θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία να µπει σε
µια µακροχρόνια και δαπανηρή διαδικασία. Και τελικά, αν δικαιωθεί µετά από πάρα πολλά χρόνια, µπορεί και να µη ζει. Όσοι σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν; Όσοι πήραν, πήραν; Πότε θα αποκατασταθούν, όχι µόνο οικονοµικά αλλά, κυρίως, ηθικά αυτές οι οικογένειες; Αυτοί οι άνθρωποι ληστεύθηκαν. Το Υπουργείο το γνωρίζει. Και η πολιτεία τους οφείλει την πλήρη αποκατάσταση.
Για τα υπόλοιπα, θα µιλήσουµε αύριο επί των άρθρων και επί
των τροπολογιών.
Εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου που
έφερε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά
θα ήθελα ο κ. Υπουργός και ο κ. Υφυπουργός σε αυτά τα πολύ
σηµαντικά ζητήµατα που έθιξα να δώσει απαντήσεις. Υπάρχουν
άνθρωποι που ταλαιπωρούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
είναι κρίµα να σέρνονται ακόµα στα δικαστήρια ή στα Υπουργεία
-είτε στο Οικονοµικών είτε στο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- και να µην παίρνουν ποτέ απαντήσεις. Εκτός αν αυτό το
σχέδιο νόµου είναι απάντηση σε όσους έχουν αδικηθεί από την
ίδια την πολιτεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Μου-
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σουρούλης, Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν η οικονοµία βασίζεται στη γη, η
αγροτική οικονοµία εξαρτάται από τη γη, σχεδόν αποκλειστικά.
Αφορά το 30%, περίπου, της συνολικής χρησιµοποιούµενης
έκτασης, ενώ απασχολεί, κύριε Υπουργέ, ελάχιστους, 9% του δυναµικού, αντιπροσωπεύει δε το 2,5% του ΑΕΠ. Τα ποσοστά αυτά
όµως ειδικά για την περιφέρεια έχουν εντελώς διαφορετική σηµασία. Ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες µε εγγύτητα στα αστικά
µέτρα, όπου το «αγροτικό» έπαψε πλέον να ταυτίζεται µε το «γεωργικό» τα ποσοστά αυτά εµφανίζουν αυξητικές τάσεις. Και ως
προς το ΑΕΠ, αλλά και ως προς την απασχόληση.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτός ο λόγος για τον οποίον θα έπρεπε
να δούµε µε άλλο µάτι τη γεωργική γη στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ και άλλοι σπουδαιότεροι. Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, του
κόµµατος που ήρθε στην εξουσία υποσχόµενο αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος, µείωση του κόστους παραγωγής, µείωση των
εισφορών στον ΕΛΓΑ.
Αυτά είχε υποσχεθεί ο, µέχρι την επόµενη Κυριακή, αρχηγός
του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπανδρέου, σε προεκλογική οµιλία του το 2009
στη Λάρισα, αν θυµάµαι καλά. Έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Το
πάζλ της αναξιοπιστίας συνεχώς συµπληρώνεται. Θα δώσω δύο
παραδείγµατα. Πρώτον, οι δυσλειτουργίες φορέων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ που καθυστερούν -αν δεν αλλοιώνουν- την καταβολή των ενισχύσεων και των αποζηµιώσεων και δεύτερο, οι
αδυναµίες υλοποίησης µέτρων στήριξης του αγροτικού τοµέα,
από τα σχέδια βελτίωσης και τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα
µέχρι τα ΟΠΑΑΧ για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της
χώρας.
Αν σας εκπλήσσει η λέξη «αναξιοπιστία», σας ρωτώ αν έχετε
υπόψη τι απέγιναν εκείνα τα 450 εκατοµµύρια του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας που είχε εξαγγείλει πριν από έντεκα
µήνες ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Ελπίζουµε πάντως, κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα, παρά τα όποια προβλήµατα, να µπορέσει να
λειτουργήσει ως ένα µικρό αντίβαρο στην κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει ο αγροτικός τοµέας της χώρας.
Είναι αλήθεια ότι η πολιτική αγροτικής γης βασίζεται σε αµέτρητες και παµπάλαιες διατάξεις που χρονολογούνται από την
εποχή διανοµής µικρών αγροτεµαχίων σε δικαιούχους πρόσφυγες από το τότε Υπουργείο Εποικισµού, πρόδροµο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µέσα από τις µεγάλες απαλλοτριώσεις της δεκαετίας του ’20. Η απαραίτητη για την ιστορική
εκείνη εποχή πολιτική τεµαχισµού του κλήρου απεδείχθη στη συνέχεια βλαπτική για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, θα ήταν άκρως επίκαιρο ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης και διαχείρισης της αδιάθετης αγροτικής γης, µε αναπροσανατολισµό των χρήσεων προς νέες
δραστηριότητες, συµβατές µε την ιστορία και το χαρακτήρα των
ακινήτων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αναπροσανατολισµός
σηµαίνει προσέλκυση στον πρωτογενή τοµέα ανθρώπων µε εξειδίκευση, όχι µόνο µέσω της παραχώρησης αγροτικής γης, αλλά
σε συνδυασµό µε προγράµµατα που να τους εξασφαλίζουν την
απαραίτητη κεφαλαιακή και επιστηµονική στήριξη.
Και ερωτώ: Δεν θα µπορούσε αυτό το νοµοσχέδιο να συνδεθεί
κατά κάποιο τρόπο µε εξειδικευµένα προγράµµατα όπως το
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»; Αυτό, όµως, είναι µία άλλη συζήτηση.
Βασική προϋπόθεση για µία αποτελεσµατική προστασία και
αξιοποίηση της αγροτικής γης, είναι η γνώση από πλευράς της
Πολιτείας για το πόσα και ποια ακίνητα διαθέτει, πού και σε ποια
κατάσταση βρίσκονται.
Ο Υπουργός, ο κ. Δριβελέγκας, στην επιτροπή έκανε έναν υπολογισµό. Ανέφερε ότι η συνολική έκταση για την οποία µιλάµε
είναι περίπου έντεκα εκατοµµύρια στρέµµατα, κάτι που αντιστοι-
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χεί σχεδόν στο της συνολικής καλλιεργούµενης γης, από τα
οποία προς παραχώρηση είναι περίπου τα τρία εκατοµµύρια. Περίπου έντεκα, περίπου τρία! Δηλαδή, «στο περίπου», κύριε
Υπουργέ.
Αλήθεια, µπορούµε να υπολογίσουµε, έστω και «στο περίπου»
µέσα από τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, ποιο ποσοστό της
γης αυτής θα παραχωρηθεί σε πρωτογενή δραστηριότητα;
Αλλά και να τα γνωρίζαµε όλα αυτά µε ακρίβεια, αναγνωρίζουµε ως Νέα Δηµοκρατία τις πράγµατι αντικειµενικές δυσχέρειες που δηµιουργούν στο Υπουργείο οι αλλεπάλληλες,
πολύπλοκες και πολλαπλές προσαρµογές που έχουν επέλθει σε
ρυθµίσεις εξήντα και εβδοµήντα ετών. Αναγνωρίζουµε, επίσης,
και την καλή σας πρόθεση να τις τακτοποιήσετε όσο είναι δυνατόν.
Κύριοι συνάδελφοι, η απουσία πολιτικού προσανατολισµού, η
λογική του «ό,τι προκύψει» από τον πιθανό χρήστη της παραχώρησης, δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Επίσης, δεν µας βρίσκει σύµφωνους και η επικινδυνότητα να
ανοίξει ο δρόµος για νέες κατατµήσεις, αλλά και αλλαγές χρήσης, µέσα από εξίσου πολύπλοκες διατάξεις, όπως αυτές που
θεσπίζονται.
Για τη νοµική πολυπλοκότητα σας είχα ήδη ενηµερώσει. Μάλιστα, είχα καταθέσει σε συνεργάτες σας την απαραίτητη νοµική
τεκµηρίωση.
Όλα αυτά και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία, νοµίζουµε ότι επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων αυτών θα πρέπει να τα δείτε έστω και στην πορεία προς την εφαρµογή τους.
Εµείς, πάντως, τα είχαµε επισηµάνει. Είχαµε επισηµάνει τα διαχειριστικά προβλήµατα από το πλήθος ειδικών παραχωρητηρίων
για διάφορους σκοπούς, αναπτυξιακούς, κοινωφελείς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς, τουριστικούς, λατοµικούς και µεταλλευτικούς. Είχαµε επισηµάνει τα διοικητικά προβλήµατα από τον
επιµερισµό της διαχείρισης και παραχώρησης ακινήτων µεταξύ
της κεντρικής διοίκησης, της αποκεντρωµένης διοίκησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας είχαµε επίσης προτείνει, κύριε Υπουργέ, να επιφυλάξετε
µία εξουσιοδοτική διάταξη, προκειµένου να τα αντιµετωπίσετε
χωρίς να δηµιουργούνται παρερµηνείες, σχετικά µε το ποιος
είναι αρµόδιος για ποιο θέµα.
Είχαµε επισηµάνει, επίσης, την αδυναµία των Διευθύνσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης να αποτυπώνουν εκτάσεις ή ακίνητα µετά
την κατάργηση των παλαιών τοπογραφικών γραφείων, αλλά και
τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που δεν
επιτρέπουν οριζόντια αντιµετώπιση του θέµατος.
Οφείλω δε, να οµολογήσω ότι πράγµατι αποδεχθήκατε κάποιες ρυθµίσεις και λάβατε υπόψη τις παρατηρήσεις µας σχετικά
µε τους κινδύνους ενδεχόµενης υποτίµησης της αξίας της γης
σε ορισµένες περιοχές.
Αναλογιζόµενοι τα προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν
κατά τη δηµιουργία και τη λειτουργία της βάσης δεδοµένων από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σας είχαµε κάνει µία συγκεκριµένη πρόταση:
Εµείς δεν είµαστε υπέρ της δηµιουργίας µιας αποθήκης πληροφοριών. Είµαστε υπέρ της δηµιουργίας µιας λειτουργικής βάσης
δεδοµένων, που να µπορεί να επικαιροποιείται, να ενηµερώνεται
και να χρησιµοποιείται ακόµα και για την επιβολή κυρώσεων, και
πάνω απ’ όλα να είναι προσβάσιµη σε όλους, από υπηρεσίες
µέχρι τους πολίτες.
Σας υπενθυµίζω την πρότασή µας: να αναλάβει τη βάση δεδοµένων άλλος φορέας, εγνωσµένου κύρους ή έστω να ορισθεί ως
τεχνικός σύµβουλος και µε εξουσιοδοτική διάταξη, µε κοινή
υπουργική απόφαση, να προβλέψετε όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες.
Μπορεί να σας φαίνεται απλό, αλλά η πληροφορική είναι µία
σύνθετη διαδικασία. Εγώ πιστεύω –και θέλω να το ξανασκεφτείτε- ότι δεν έχει νόηµα να φτιάξουµε µία αποθήκη στην οποία
να στοκάρουµε αρχεία και µάλιστα σε µορφή µη επεξεργάσιµη.
Είχαµε, επίσης, επισηµάνει και το θέµα µε τους βοσκότοπους
ιδίως στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η συµµετοχή των κτηνοτρόφων στα προγράµµατα, ενδέχεται να µην είναι δυνατή εάν
δεν υπάρξουν µόνιµοι βοσκότοποι. Μάλιστα, σας είχαµε προτεί-
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νει τη δηµιουργία ενός κώδικα διαχείρισης των υφιστάµενων βοσκοτόπων, επισηµαίνοντας τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και οι ίδιοι οι δήµοι κατά την προετοιµασία των προκηρύξεων για την ανάθεση των βοσκοτόπων.
Όσον αφορά στο θέµα της εγγραφής ανταλλαγµάτων από την
παραχώρηση: Πρότασή µας είναι τα ανταλλάγµατα αυτά να εγγράφονται σε ειδικό κωδικό και να κατευθύνονται σε συγκεκριµένα έργα στην Περιφέρεια, αλλά και σε έργα του ιδίου Υπουργείου ως συµπληρωµατικός πόρος για έργα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
Λάβατε επίσης υπόψη σας και άλλες παρατηρήσεις µας, όπως,
για παράδειγµα, το θέµα της άνισης µεταχείρισης διαδόχων κτηνοτρόφων των αρχικών κληρούχων, όπου η Πολιτεία τους είχε
υποσχεθεί ότι µετά από µία εικοσαετία θα αποκτήσουν κυριότητα.
Υπάρχουν, όµως και άλλα ζητήµατα που πρέπει να ρυθµίσουµε. Θα τα συζητήσουµε κι ενόψει της αυριανής συζήτησης
στην Ολοµέλεια επί των άρθρων.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
σταθώ σε ένα σχόλιο που διατυπώθηκε στην επιτροπή: Ότι η Νέα
Δηµοκρατία κάνει φασαρία για λόγους πολιτικών εντυπώσεων,
αλλά στο τέλος ψηφίζει. Πρακτικά -όπως απέδειξα και θα αποδείξω αύριο- η «φασαρία» αυτή γίνεται για τη βελτίωση του νοµοσχεδίου. Και είναι γεγονός ότι πολλές από τις παρατηρήσεις
µας έγιναν δεκτές. Γι’ αυτό δεν πρέπει να συγχέετε την υπεύθυνη
στάση µας. Και αυτή είναι µία σύσταση προς όλους όσους σπεύδουν να εκφράσουν τέτοιου είδους απόψεις.
Εσείς εξαιρείστε, κύριε Υπουργέ, γιατί ήδη υπογραµµίσατε
στη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή τόσο τη συµµετοχή,
όσο και την ποιότητα των παρατηρήσεων όλων των συναδέλφων
επί σειράς εξειδικευµένων θεµάτων.
Η διαµόρφωση του νοµοσχεδίου αυτού απέδειξε πως µπορεί,
εφόσον το θέλουµε όλοι, να λειτουργήσει σωστά η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Θα ήθελα τώρα να θέσω δύο ακόµη θέµατα που συνδέονται
µε την εφαρµογή του νόµου.
Το πρώτο αφορά στην κατάργηση του Αγροτικού Κώδικα και
του ν. 2185/1952 σε σχέση µε το άρθρο 117 του Συντάγµατος.
Χωρίς να την υιοθετώ, µου έχει κατατεθεί η άποψη ότι µε απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου δεν επιτρέπεται ακόµα
και η ερµηνεία του νόµου. Αυτό είναι ένα παράδειγµα, το οποίο
έχει να κάνει µε τη νοµική πολυπλοκότητα, που σας ανέφερα.
Υπενθυµίζω για άλλη µία φορά ότι σας έχω καταθέσει σχετική
νοµική τεκµηρίωση και περιµένω, ενδεχοµένως από τους συνεργάτες σας, να µου πουν ποιες από τις παρατηρήσεις µου δεν
µπορούν να υιοθετήσουν και για ποιο λόγο.
Το δεύτερο θέµα που συνδέεται µε την εφαρµογή του νόµου
είναι το Μητρώο Αγροτών. Οι περισσότεροι συνάδελφοι στην επιτροπή το έθιξαν. Σας ζητήσαµε να µας ενηµερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Μητρώο, δεδοµένου ότι η εγγραφή σ’ αυτό
αποτελεί προϋπόθεση για τη µία από τις τρεις κατηγορίες για τις
οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση. Απάντηση δεν πήραµε. Το
ζήτηµα των Μητρώων έχει να κάνει και µε την προηγούµενη παρατήρησή µου σχετικά µε τα συστήµατα πληροφορικής. Δεν
είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Δεν πρόκειται για τεφτέρι στο
οποίο γράφουµε όποιον έρχεται και δηλώνει αγρότης ή έµπορος.
Μπορεί το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µη
δηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης µέσα από την
αξιοποίηση της αγροτικής γης µε κατάλληλο αναπροσανατολισµό, όπως είπα και στην αρχή, όµως, διαχειρίζεται ικανοποιητικά
µία πραγµατικά σύνθετη και πολύπλοκη κατάσταση. Γι’ αυτό και
το ψηφίζουµε επί της αρχής. Το βασικό θέµα είναι πότε θα λειτουργήσει.
Αναµένουµε τις τελικές σας θέσεις κυρίως ως προς τα άρθρα
23, 24, 29 και 36, προκειµένου να καθορίσουµε τη στάση µας
στην αυριανή κατ’ άρθρο συζήτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε το λόγο, κύριε
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Ροντούλη;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι και θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν θα τοποθετηθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη,
έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Δεν θα κάνω την τοποθέτησή µου. Θα µιλήσω µόνο για δύο
λεπτά.
Είδα την προσπάθεια που κατεβλήθη από τον εισηγητή, κατ’
αρχάς της Νέας Δηµοκρατίας να αποποιηθεί των ευθυνών του
κόµµατός του για τη συµπαράταξη µε το ΠΑΣΟΚ. Είπε πάρα
πολλά ωραία λόγια, για να µας πει στο τέλος αυτό που όλοι περιµέναµε και όλοι ξέραµε, ότι, δηλαδή, η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει όλα τα νοµοσχέδια που από κοινού κάνει µε το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, κύριε Μουσουρούλη, για να λέµε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους: Εγώ ξέρω πως όταν µία γυναίκα είναι έγκυος, είναι
έγκυος. Δεν είναι ολίγον ή πολύ έγκυος.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, ας µην το παίζει ολίγον έγκυος.
Συναποφασίζει, συγκυβερνά, διατυπώνει τα νοµοσχέδια από κοινού µε το ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό τα υπερψηφίζει. Όλα τα άλλα είναι
για προεκλογική κατανάλωση.
Βεβαίως, κατανοώ την προσπάθεια που κάνετε, διότι προλειάνετε το έδαφος, ούτως ώστε µετεκλογικά να υπάρξει η περίφηµη κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας,
όπως ειπώθηκε και από τον Αντιπρόεδρό σας, τον κ. Αβραµόπουλο, ο οποίος είπε, µε κάθε ενάργεια, ότι ακόµα και σε περίπτωση αυτοδυναµίας της Νέας Δηµοκρατίας, η σύµπραξη µε το
ΠΑΣΟΚ καθίσταται αναγκαία και επιβεβληµένη. Δεν χρειάζεται,
λοιπόν, πολλές φιοριτούρες.
Πήρα, όµως, το λόγο για ένα άλλο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε. Η
χώρα διανύει µια πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο. Ο ελληνικός
λαός εξαθλιώνεται. Η φτώχια προχωρά. Η ανεργία καλπάζει. Τα
δηµοσιονοµικά αδιέξοδα είναι προ των οφθαλµών µας. Έχουµε
στα χέρια µας κάποια εργαλεία για να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά
τα αδιέξοδα; Έχουµε. Έχουµε, παραδείγµατος χάριν, τη γεωργία µας, έχουµε τη ναυτιλία, έχουµε τον τουρισµό. Κυρίως, όµως,
κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε τον ορυκτό
πλούτο της χώρας.
Και εδώ έρχοµαι στο ζήτηµα που αφορά την παρέµβασή µου
και το λέω για να το ακούσει η Κυβέρνηση, γιατί από αύριο θα
έχουµε κάποιες οδυνηρές εξελίξεις επ’ αυτού που θα πω. Αύριο
θα γραφτεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου, κύριε Πρόεδρε, του
ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
Αύριο θα ληφθεί µια απόφαση να µπουν στην εργασιακή εφεδρεία εκατόν δέκα µε εκατόν είκοσι, περίπου, άνθρωποι του
ΙΓΜΕ, βοηθητικό, υποστηρικτικό προσωπικό πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να υπάρξουν διαδικασίες φωτογραφικές, προκειµένου άλλοι είκοσι να συνεχίσουν να παραµένουν µε χαριστικούς όρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ζητήσατε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου,
γιατί αύριο για το θέµα αυτό θα έχουµε εξελίξεις. Με την ανοχή
σας τελειώνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Τι εξελίξεις;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Ένα εργαλείο απέµεινε στην ελληνική Κυβέρνηση για την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Πάνε να γίνουν έκτροπα.
Τα καταγγέλλουµε στη Βουλή και θεωρούµε ότι οι όποιες διαδικασίες έχουν σχέση µ’ αυτό που είπα, δεν θα υλοποιηθούν και
θα σταµατήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Ροντούλη,
ακουστήκατε. Θα έχετε το λόγο αργότερα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχουµε ένα µαξιλάρι ανάπτυξης
που είναι η εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Ας
κρατήσουµε και το εργαλείο, για να µπορέσουµε να κάνουµε την
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εκµετάλλευση αυτή. Διαφορετικά, θα συντελεστεί ένα έγκληµα
εις βάρος της ανάπτυξης, εις βάρος του ελληνικού λαού, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν µπορείτε και οι δύο.
Αν θέλει να µιλήσει ένας εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας,
επειδή αναφέρθηκε σ’ εσάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Σαλµά,
έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί προσωπικού; Δεν
έχετε προσωπικό.
Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κύριε Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να λογοµαχώ µε ανθρώπους των οποίων η άποψη ξεφεύγει από τη σοβαρότητα. Γι’ όλα υπάρχουν και όρια. Ο καθένας, όταν
συζητούµε κρίσιµα νοµοσχέδια, όπως είναι αυτό, σε κρίσιµες
στιγµές πρέπει να αποφεύγει να λαϊκίζει. Όλοι οι πολίτες, όµως,
ζουν σήµερα τον εξής παραλογισµό: βλέπουν τον Υφυπουργό
Γεωργίας της σηµερινής Κυβέρνησης, που µέχρι πριν λίγο είχε
νιώσει τη γλύκα της εξουσίας, που τώρα αισθάνεται ότι δυσκολεύεται να την ξαναβρεί λόγω των δηµοσκοπικών εκτιµήσεων για
το κόµµα του, που είναι στα όρια του να µπει ή να µην µπει στη
Βουλή και τώρα ξαφνικά ενοχλείται και προσπαθεί να φτιάξει σενάρια για τις εκλογές, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από το
άγχος του εκλογικού αποτελέσµατος για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, ας µην έχετε τόσο άγχος. Δεν θα είναι τα αποτελέσµατα αυτά που θα θέλατε να είναι, για να επιβεβαιωθείτε. Κάντε
λίγο υποµονή ενάµιση µήνα και θα δείτε ο ελληνικός λαός τι θα
αποφασίσει. Πάντως, το άγχος που πρέπει να έχετε είναι µε τη
στάση τη δική σας, που είχατε όλο αυτό το διάστηµα, που µπαίνατε και βγαίνατε στις κυβερνήσεις λέτε και ήταν κάτι πολύ απλό.
Νοµίζω ότι γι’ αυτό ο κόσµος θα σας τιµωρήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καλύφθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Γείτονας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Πάντα πρώτος είστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Coach για πολιτική γης µιλάµε
και εποµένως έχουµε όλοι λόγο.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης εγώ πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στην καθολική απαίτηση και αναγκαιότητα για την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Είναι στόχος και πολιτική,
που αποτελεί µέρος και του συµφωνηµένου σχεδίου εξόδου της
ελληνικής οικονοµίας από την κρίση. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα
µας, σε µεγάλο βαθµό η δηµόσια περιουσία, ιδιαίτερα η ακίνητη,
κύριε Υπουργέ, «και σχολάζει και σταλίζει» για να χρησιµοποιήσω
µια έκφραση οικεία προς το χώρο τον αγροτικό.
Πιστεύω ότι αποτελεί προτεραιότητα η δηµιουργία πολιτικής
γης. Η ανυπαρξία πολιτικής γης οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη
Κτηµατολογίου στην Ελλάδα. Η δηµιουργία πολιτικής γης, όµως,
είναι ανάγκη να γίνει, και κυρίως η αποδοτική αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και εν προκειµένω της ακίνητης περιουσίας.
Επίσης, είναι πια κοινός τόπος πως µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI και την ελάφρυνση του δυσβάστακτου χρέους της
χώρας το µεγάλο εθνικό στοίχηµα είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής και η γρήγορη επάνοδος της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι επείγουσα η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η αύξηση της παραγωγής,
µε επενδύσεις σε τοµείς που έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Με άλλα λόγια, είναι επείγουσα προτεραιότητα η παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Και χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να ξαναγίνει χώρα παραγωγής πλούτου.
Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας των αγροτικών ακινήτων που εισάγεται µε το συζητού-
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µενο νοµοσχέδιο είναι σίγουρο ότι συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδοµένου µάλιστα ότι τα αγροτικά ακίνητα προσφέρονται για παραγωγικούς, αγροτικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Έχουν αυτό το διττό ρόλο. Υπό αυτήν την έννοια, κύριε
Υπουργέ, εγώ επαινώ την πρωτοβουλία, γιατί νοµίζω ότι αυτή η
νοµοθετική ρύθµιση είναι και επίκαιρη και αναγκαία.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου επιχειρείται, ιδίως µέσω διαµόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου να αντιµετωπιστεί η γραφειοκρατία, που προκύπτει από τη πολυνοµία -σήµερα υπάρχει
διάσπαρτη νοµοθεσία- από την εµπλοκή των οργάνων και την επικάλυψη αρµοδιοτήτων, έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και να ενισχυθούν ταυτόχρονα οι εγγυήσεις -γιατί υπάρχουν εγγυήσεις, που ενισχύονται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο- προστασίας τους. Σ’ αυτό συµβάλλει και η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, µε ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών, καθώς - αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία και θα επανέλθω
σ’ αυτό- και µε αποσαφήνιση του ρόλου των αποκεντρωµένων
διοικήσεων. Θα αναφερθώ σ’ αυτά σε σχέση µε την εκµίσθωση
λατοµείων.
Στο λίγο χρόνο που έχω ακόµα στη συζήτηση επί της αρχής
και πέραν των όσων αναλυτικά ανέφερε ο εισηγητής µας, ο συνάδελφος ο κ. Νίκος Τσώνης, περιορίζοµαι σε ορισµένες επισηµάνσεις. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το άρθρο 2,
προβλέπεται η τήρηση βάσης δεδοµένων στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου
απεικονίζονται ψηφιακά, όπως προβλέπεται, όλα τα ακίνητα µε
τα κτηµατολογικά και τα λοιπά τους στοιχεία και γίνεται ενηµέρωση για όλες τις µεταβολές.
Εδώ -είδα και τι απαντήσατε στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ,
διάβασα τα Πρακτικά- ουσιαστικά έχουµε ένα υποκατάστατο του
Εθνικού Κτηµατολογίου. Καλώς. Εγώ θα πω ότι δικαιολογείται
αυτή η νέα βάση δεδοµένων που δηµιουργείται, λόγω της ιδιοµορφίας που έχουν αυτά τα αγροτικά ακίνητα, και των συγκεκριµένων στόχων που έχει το νοµοσχέδιο, όπως παραδείγµατος
χάριν ένας από αυτούς τους στόχους είναι η παραχώρηση των
εκτάσεων.
Άρα, δεν διαφωνώ στη δηµιουργία αυτής της βάσης. Τι λέω;
Δεδοµένου ότι το Κτηµατολόγιο είναι στην ανάπτυξή του -και θα
περιλάβει όλες αυτές τις εκτάσεις στην ολοκλήρωσή του- θα
πρέπει τουλάχιστον να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή βάση των δεδοµένων, αυτή που κάνετε, είναι συµβατή µε τη βάση του Κτηµατολογίου.
Υπό αυτή την έννοια, θα ήθελα την άποψή σας, κύριε Υπουργέ,
για δύο θέµατα: Πρώτον, κατά πόσο υπάρχει συνεργασία µε τις
αρχές του Κτηµατολογίου, σε σχέση µε αυτό και κατά πόσο
υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία και προσωπικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για να ασκήσει αυτό το νέο ρόλο; Θα περιµένω τις απαντήσεις
σας. Αυτή είναι η πρώτη µου παρατήρηση. Άρα, καλώς δηµιουργείται αυτή η βάση. Επειδή, όµως, είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης –να ανακεφαλαιώσω- το Κτηµατολόγιο. Σε κάποια χρόνια
θα περιλάβει και αυτά τα ακίνητα. Θα πρέπει αυτή η βάση δεδοµένων να είναι συµβατή.
Δεύτερον, όσον αφορά τα άρθρα 3 και 5, ρυθµίζουν τα της εκµίσθωσης λατοµείων και τα αρµόδια όργανα γι’ αυτό. Θέλω να
θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι µε το ν. 3852/2010
και ιδιαίτερα µε το άρθρο 280 µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα όπως
ίσχυε µε το ν. 1428/1984 από τον αιρετό περιφερειάρχη στο γενικό γραµµατέα αποκεντρωµένης διοίκησης. Αυτό έγινε µε το
νόµο του «Καλλικράτη». Επειδή, όµως, υπήρξε αµφιβολία, κατά
πόσο η αρµοδιότητα αυτή περιλαµβάνει όλα τα ακίνητα και ιδιαίτερα τα ακίνητα που πήγαν στον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάσει διατάξεων άλλων νόµων, οι σηµερινές διατάξεις
αποσαφηνίζουν ότι η αρµοδιότητα και γι’ αυτά ανήκει στο γενικό
γραµµατέα αποκεντρωµένης διοίκησης.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι διάβασα τα Πρακτικά της επιτροπής
και ηγέρθησαν ορισµένες αµφισβητήσεις. Δηλαδή, η αρµοδιότητα ανήκε και παραµένει ουσιαστικά στο κράτος. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν έχουν κανένα έρεισµα νύξεις που έγιναν για δήθεν
σκοπιµότητες στην αλλαγή αυτή των αρµοδιοτήτων.
Επίσης, θέλω να τονίσω, κύριε Υπουργέ, ότι καλώς γίνεται
αυτή η ρύθµιση, καθόσον θεωρώ ότι η εκµίσθωση των λατοµείων
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δεν θα πρέπει να κολλάει σε κανένα γραφειοκρατικό ή άλλο εµπόδιο, γιατί παίζει σηµαντικό ρόλο στην επενδυτική δραστηριότητα που θέλουµε να αναπτύξουµε στη χώρα και ιδιαίτερα στην
εκτέλεση των ιδιωτικών και δηµόσιων έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µικρή ανοχή σαςόσον αφορά το άρθρο 29. Είδα ότι έγινε πολλή συζήτηση στην
επιτροπή και ηγέρθησαν ενστάσεις. Είναι σαφές ότι η διάταξη
για τις εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις για αγροτική χρήση
προσπαθεί να λύσει –δεν ήρθε από τον ουρανό- ένα υπαρκτό ζήτηµα που χρονίζει και ταλαιπωρεί, µάλιστα και τη χώρα και τους
αγρότες.
Τίθενται -για µένα σωστά- ορισµένοι περιορισµοί. Ποιοι είναι
οι περιορισµοί; Να έχουν εκχερσωθεί οι εκτάσεις αυτές πριν την
ισχύ του Συντάγµατος του ’75. Αυτός είναι ένας περιορισµός. Ο
δεύτερος περιορισµός λέει, πρώτον, να µην υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 1650/
1986 –είναι ο νόµος για το περιβάλλον, θυµίζω στους συναδέλφους, που είχα την τιµή και εγώ τότε ως Υφυπουργός µε τον αρµόδιο Υπουργό τότε τον Κουλουµπή να εισηγηθώ στη Βουλή- και
δεύτερον, να µην περιλαµβάνονται σε κυρωµένους δασικούς
χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις.
Κύριε Υπουργέ, ορθώς τίθενται οι περιορισµοί. Υπάρχει, όµως,
εδώ ένα ζήτηµα: Το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των
δασικών χαρτών είναι αβέβαιο ακόµη. Είχαµε ρωτήσει τον
Υπουργό Περιβάλλοντος επανειληµµένα στην επιτροπή. Δεν
µπορούσε να µας δώσει χρονοδιάγραµµα.
Συνεπώς, εν τω µεταξύ και µέχρι να ολοκληρωθεί η κύρωση
δασικών χαρτών, υπάρχει ένα ερώτηµα: Τι διασφάλιση έχουµε;
Γιατί από την ώρα που βάζετε –και σωστά- αυτόν τον περιορισµό,
να µην περιλαµβάνονται αυτές οι εκτάσεις σε κυρωµένους δασικούς χάρτες, αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχουν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στους ήδη κυρωµένους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Α, ναι. Προσέξτε όµως, τι λέω.
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχουν τέτοιες δασικές εκτάσεις
και στις περιοχές χωρίς δασικούς χάρτες. Στο µεταξύ διάστηµα
θα έχουµε δηλαδή δύο µέτρα και δύο σταθµά. Και ποια η διασφάλιση; Αυτό χρειάζεται να το δείτε.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω ότι ψηφίζω
το νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι δηµιουργεί σοβαρή προστιθέµενη
αξία και για την αγροτική παραγωγή και για τις επενδύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αργύρης Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεώρησα υποχρέωσή µου, αγαπητοί συνάδελφοι, να λάβω το
λόγο σε αυτό το νοµοσχέδιο για να επισηµάνω ένα –κατά την
άποψή µου- σηµαντικό θέµα που πρέπει να ακουστεί από το
Βήµα της Βουλής και που νοµίζω ότι αφορά και την ελληνική περιφέρεια.
Επιτρέψτε µου να κάνω αυτήν την πολύ σύντοµη παρέµβαση
–τη χαρακτηρίζω έτσι- γιατί και εγώ, παρά το γεγονός ότι πολιτεύοµαι στην Αθήνα, η καταγωγή µου είναι από την Ήπειρο και
τη Θεσσαλία. Έχω µεγαλώσει στα Τρίκαλα και στο Μέτσοβο,
αγαπητή συµπατριώτισσα, δηλαδή, έχω µεγαλώσει µέσα σε
αγροτική οικογένεια και σε αγροτικό περιβάλλον.
Αναρωτιέµαι ποιος είναι ο τελικός σκοπός αυτού του νοµοσχεδίου; Είναι πράγµατι ένας πολύ θετικός σκοπός: Να πείσουµε
τους νέους µας –το λέω σαν µια πολύ γενική τοποθέτηση και νοµίζω ότι αυτό βρίσκει σύµφωνους όλους όσους βρίσκονται εδώνα γυρίσουν πίσω στη γη, µήπως µπορέσουµε µε αυτόν τον
τρόπο να µειώσουµε την ανεργία, να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής των νέων ανθρώπων. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι παρακολουθούµε νέους ανθρώπους να επιστρέφουν και να θέλουν να
γίνουν αγρότες.
Ενώ, λοιπόν, έχουµε µια τέτοια τάση, ενώ έχουµε στη διάθεσή
µας, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ως πολιτεία το εργαλείο για να πείσουµε τους νέους ανθρώπους και να είµαστε κοντά τους όσον
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αφορά την επιστροφή τους στη γη, το αφήνουµε αναξιοποίητο.
Αναφέροµαι για µια ακόµη φορά στη δηµόσια τηλεόραση. Σας
πληροφορώ λοιπόν, ότι αυτή τη στιγµή η δηµόσια τηλεόραση η
ΕΡΤ, αλλά και το ραδιόφωνο δεν έχουν καµµιά αγροτική εκποµπή. Πού είναι οι εκποµπές εκείνες που θα µπορούσαν να δώσουν την πληροφόρηση στους νέους και να τους προτρέψουν
να γυρίσουν πίσω στη γη και είτε να καλλιεργήσουν τα κτήµατα
των γονιών τους ή εν πάση περιπτώσει, να επωφεληθούν από τις
διατάξεις του νοµοσχεδίου;
Δυστυχώς, η κρατική τηλεόραση σιωπά επ’ αυτού. Και πώς να
µη σιωπά άλλωστε, όταν αυτή τη στιγµή, για µια ακόµη φορά, γίνεται ένα όργιο σπατάλης; Σας πληροφορώ ότι το δηµόσιο ραδιόφωνο, η συχνότητα εκείνη που φτάνει και στο πιο µακρινό
χωράφι, στο ραδιοφωνάκι που µπορεί να έχει ο αγρότης στο αυτί
του για να µαθαίνει τις ειδήσεις, για να ακούει µια εκποµπή, η
οποία θα τον αφορά, για να αισθανθεί και ο ίδιος ότι η πολιτεία,
η κεντρική διοίκηση, το κέντρο, η Αθήνα είναι κοντά του µετά τις
δώδεκα το βράδυ, δεν έχει κανένα δελτίο ειδήσεων. Αυτό είναι
πρωτοφανές. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα µέρος του κόσµου.
Γιατί; Διότι δεν υπάρχει –λέει- η δυνατότητα να πληρώσει τα χρήµατα στους εργαζόµενους.
Την ίδια στιγµή –και το λέω για ενηµέρωσή σας, κύριε Υπουργέ
και θα το ακούσετε και από ανθρώπους της περιφέρειά σας- δίνονται εξωτερικές παραγωγές του ραδιοφώνου. Ακούστε τι πατέντα έχει βρει η διοίκηση της ΕΡΤ µε την ανοχή, δυστυχώς, του
αρµόδιου Υπουργού. Τι γίνεται; Γίνονται εξωτερικές παραγωγές
στο ραδιόφωνο, που κοστίζουν πεντακόσια ευρώ η µια. Τι γίνεται
δηλαδή; Κάνει κάποιος µια παραγωγή σε ένα cd, το δίνει και
παίρνει πεντακόσια ευρώ. Και τι πατέντα επίσης, έχουν βρει; Μαζεύουν πολλά, πηγαίνει κάποιος δηλαδή που κάνει εκατό cd µια
εκποµπή και την παραδίδει –που ποιος ξέρει και πότε θα παίξεικαι παίρνει πενήντα χιλιάρικα.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος από την κρατική τηλεόραση, τη στιγµή που οι εργαζόµενοι
στο κρατικό ραδιόφωνο, οι οποίοι θα µπορούσαν µέσα από τα
ειδησεογραφικά δελτία ειδήσεων να είναι πάρα πολύ χρήσιµοι
για τον αγροτικό κόσµο, έχουν µηνιαίο µισθό πεντακόσια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Να µη σας µιλήσω επίσης, για τις περικοπές, οι οποίες έχουν
ήδη γίνει σε επίπεδο 35% και πρόκειται να συνεχιστούν σύµφωνα
µε ασφαλείς πληροφορίες στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σε ποιον δηλαδή; Σε ένα κρατικό φορέα ενηµέρωσης, ο οποίος
έχει καταφέρει µέχρι τώρα –και είναι προς τιµή του- να έχει ανταποκριτές και στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία της ελληνικής
επικράτειας, για να µπορούν να ενηµερώνουν και το κέντρο της
Αθήνας και την κεντρική διοίκηση και εµάς τους ίδιους για το τι
συµβαίνει στο πιο απόµακρο µέρος.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους ανταποκριτές στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και σε όλους τους εργαζόµενους έρχεται ο κύριος
Υπουργός να κάνει και νέες περικοπές µισθών.
Δηλαδή, τους έχει κάνει περικοπή 35%, πηγαίνει να τους κάνει
άλλο ένα 35%, να τους εξαθλιώσει δηλαδή, στην ουσία να προκαλέσει µια πλήρη συσκότιση της ενηµέρωσης, όπως έρχεται
από την ελληνική περιφέρεια, από τον αγροτικό κόσµο και προς
το κέντρο της Αθήνας και, γιατί όχι, και προς τον απανταχού ελληνισµό.
Θα κλείσω αυτήν την παρέµβασή µου -νοµίζω ότι αυτά πρέπει
να ακούγονται από του Βήµατος της Βουλής- κάνοντας µια αναφορά σε ένα σκάνδαλο, το οποίο συνεχίζεται στη δηµόσια τηλεόραση µε αυτές τις περίφηµες εξωτερικές παραγωγές. Σας το
λέω, επειδή γνωρίζω τα της ΕΡΤ. Θα σας σηκωθεί η τρίχα!
Έχουµε φθάσει να πληρώνουµε για νεοσύστατη εκποµπή, η
οποία αναφέρεται πάλι στην ελληνική ύπαιθρο µέσα από παραδοσιακούς χορούς, που, εν πάση περιπτώσει είναι θετικό να
υπάρχει στη δηµόσια τηλεόραση, 32.000 ευρώ το επεισόδιο, την
ίδια στιγµή –και το λέω προς εσάς, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω
πόσο δυναµικός είστε- που η κρατική τηλεόραση είχε την ίδια
παραγωγή µε 1.500 ευρώ το επεισόδιο. Εάν, λοιπόν, δεν σταµατήσουµε αυτό το όργιο σπατάλης στην κρατική τηλεόραση, εάν
δεν µετατρέψουµε την ΕΡΤ, την οποία προσπαθούν να απαξιώ-
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σουν για προφανείς λόγους, έτσι ώστε η δηµόσια τηλεόραση να
µπορέσει να είναι ένα εργαλείο ενηµέρωσης του αγροτικού κόσµου, πολύ φοβάµαι ότι όσα νοµοσχέδια και αν ψηφίσουµε, τα
οποία να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εάν δεν υπάρχει η
ανάλογη ενηµέρωση της ελληνικής περιφέρειας, δεν θα έχουν
το αποτέλεσµα που όλοι θέλουµε να έχουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, δυναµικός µπορεί να
είµαι, αρµόδιος όµως δεν είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Δριβελέγκα, εάν
θέλετε να κάνετε παρέµβαση, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω προς τον
κύριο συνάδελφο ότι δυναµικός µπορεί να είµαι για θέµατα της
ΕΡΤ, αλλά αρµόδιος δεν είµαι και θα πρέπει να τα πει, δοθείσης
άλλης ευκαιρίας, στον αρµόδιο Υπουργό. Εδώ σήµερα συζητούµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που αφορά τους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού του Νοµού Κιλκίς κ.
Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ανεβαίνοντας στο Βήµα, ο φίλος Υφυπουργός -τολµώ να πω
και συντοπίτης µου- ήθελα να µου πει εάν θα µιλήσω και εγώ για
κάποιο άλλο θέµα και όχι για το θέµα το οποίο πρέπει να τιµηθεί
απόψε. Θέλω να πω προς το Σώµα, µετά από δώδεκα χρόνια παρουσίας, εδώ ότι εκείνη η νύχτα που άλλαξε ο Κανονισµός της
Βουλής, που απαγορεύονταν τα χαρτιά και τα κείµενα απ’ αυτό
το Βήµα, ήταν ένας σταθµός εκφυλισµού και οπισθοδρόµησης
της πολιτικής ζωής της χώρας µας…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ε, όχι, κύριε συνάδελφε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Μην ενοχλήστε. Προφανώς, ο
Βουλευτής µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα βουλεύεται, µεταφέροντας τις απόψεις των ανθρώπων που εκπροσωπεί, τις οποίες πρέπει να γνωρίζει. Και εάν δεν τις γνωρίζει, να µην οµιλεί. Είναι
απίστευτα αυτά που συµβαίνουν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα,
όπως και αυτό που θέλησε πριν από λίγο περιπαικτικά ο Υφυπουργός να τονίσει, ότι περί άλλων οµιλούµε, ενώ έχουµε εδώ
το θέµα της χρήσης της αγροτικής γης και της πολιτικής που
πρέπει να ασκηθεί και όχι βεβαίως τη δηµοσιογραφία ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει για άλλες ώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έρχοµαι από µια συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το δηµογραφικό, για την αστυφιλία, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέµατα που
συζητήθηκαν, να πω ότι µε παρρησία κατέθεσα την άποψή µου
εκεί: ότι όταν επί πέντε δεκαετίες το δηµογραφικό και η αστυφιλία είναι πρωτεύοντα ζητήµατα των επιστηµόνων και το πολιτικό
σύστηµα της χώρας αδυνατεί να τα ανατάξει στοιχειωδώς, αυτό
δείχνει τη ντροπή και τον ευτελισµό του πολιτικού συστήµατος
της πατρίδος µας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όταν το δηµογραφικό
συζητείται επί πέντε δεκαετίες -γνωστές αλήθειες, καταγεγραµµένες, πολιτικές, οι οποίες έπρεπε να εφαρµοστούν και δεν
εφαρµόζονται- και όταν η αστυφιλία, η ερηµοποίηση της υπαίθρου, που έχει να κάνει µε την αγροτική γη και την αγροτική καλλιέργεια, δεν στάθηκε δυνατό να βρουν τον ορθό δρόµο
χρήσεως. Προφανώς, τίποτα περισσότερο ή λιγότερο δεν χρειαζόταν για να ακυρωθεί αυτό το πολιτικό σύστηµα που οδήγησε
τη χώρα, εδώ που την οδήγησε.
Κύριε Υφυπουργέ, σας είπα και άλλη φορά να προλάβετε και
να αναδείξετε µε όρους σωστούς τη σύγχρονη, νέα, συνεταιριστική παρεµβατικότητα. Καλές οι προσπάθειες των εθελοντών
για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, καλές όλες αυτές οι
προσπάθειες που γίνονται, προλάβετε όµως, να συνεργαστείτε
µε την ΠΑΣΕΓΕΣ, µε τις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες οργανώσεις, για να υπάρξει ένα δίκαιο σταθερό πλέγµα, το οποίο
θα φέρει το αποτέλεσµα που πρέπει, για να µην βρεθούν αύριοµεθαύριο εκτεθειµένοι οι παραγωγοί στα χέρια πάλι των µεσαζόντων, που υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να χτυπήσουν αυτές οι
προσπάθειες.
Θέλω να πω και κάτι άλλο, για να διορθώσω κάποια πράγµατα
που ακούστηκαν εδώ. Μπορεί το γεωργικό προϊόν να ήταν το
10% του ΑΕΠ ή το 5% και έφθασε να είναι στο 3% και λίγο πιο
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κάτω τώρα. Δεν σηµατοδοτεί αυτό την πραγµατικότητα του γεωργικού τοµέα. Τον γεωργικό τοµέα τον σηµατοδοτεί ο γεωργοδιατροφικός τοµέας, ο οποίος είναι το 22% µε 23% του παραγοµένου προϊόντος σ’ αυτήν τη χώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, και
θα πρέπει κάποτε να γίνει γνωστό αυτό, να το συνειδητοποιήσουν είτε οι κατοικούντες εις τα άστη είτε αυτοί που κυβερνούν
αυτόν τον τόπο, για να καταλάβουν πού βρίσκεται η δυναµική σ’
αυτήν τη χώρα.
Κύριε Υφυπουργέ, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, για το οποίο θέλω
να καταθέσω την άποψή µου, πάντοτε µε γνώση, χωρίς υπερβολές και αλαζονεία. Το γνωρίζω το θέµα, µε απασχόλησε ασκών
τη δασική πολιτική, όπου εµπλέκονται αυτά τα διαθέσιµα κτήµατα που υπάρχουν. Τις περισσότερες φορές έχουν εµπλοκές
µε τη δασική πολιτική. Θέλετε να κάνετε µια προσπάθεια. Για
ποιο λόγο, εάν πράγµατι πιστεύετε ότι οραµατίζεστε την αναγέννηση της υπαίθρου, να θέλετε να ανατάξετε και να αναδιαρθρώσετε την ελληνική γεωργία, δεν συνεργάζεστε διακοµµατικά, για
να φέρετε ένα νοµοθέτηµα, το οποίο να είναι αντάξιο των προσδοκιών και της ιστορικής στιγµής που βρίσκεται η χώρα; Έρχεται
ένα αποσπασµατικό νοµοσχέδιο. Τι να ψηφίσω; Να ψηφίσω κάποιες επιµέρους διατάξεις, οι οποίες έχουν βάση για την επίλυση
επιµέρους ζητηµάτων, όταν απουσιάζει η αρχή από αυτό το νοµοσχέδιο; Γι’ αυτό ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός το καταψηφίζει, γιατί δεν υπηρετεί αυτό το οποίο διακηρύττεται στην
αιτιολογική έκθεση.
Κύριε Υφυπουργέ, τα προβλήµατα που υπάρχουν και προσπαθείτε να λύσετε εµπλέκονται µε τη δασική πολιτική. Θα τα βρείτε
πάλι µπροστά σας και δεν µας φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι που
είναι εµπλεκόµενοι. Αν δεν γίνει τροποποίηση του Συντάγµατος,
αυτό που επιχειρείτε µε αιτιολογίες –προσέξτε την υποκρισία του
πολιτικού κόσµου- µε προ του 1975 καταστάσεις -λέτε και υπάρχουν δήθεν αεροφωτογραφίες το 1975 ή τίθενται σε ισχύ, λέγοντας ότι τότε δεν θα παρεµβαίνει το κράτος- δεν πρόκειται να
υπάρξει λύση. Ποιον κοροϊδεύουµε; Είναι δεδοµένο ότι µια προσφυγή αµέσως θα θέσει το θέµα επί τάπητος, την αρτηριοσκλήρυνση που υπάρχει και τις αγκυλώσεις που υπάρχουν γύρω από
το Σύνταγµα. Εάν δηλαδή δεν προσπαθήσετε µια συνταγµατική
τροποποίηση, εάν δεν την επιχειρήσουµε ως πολιτικό σύστηµα
και δεν ξεκαθαρίσουµε τι θέλουµε, δεν πρόκειται να υπάρξει
λύση επί του θέµατος.
Από την άλλη, µιλάτε για την κτηνοτροφία και τις εκτάσεις που
είχαν δοθεί κατά το παρελθόν. Το πρόβληµα εκεί είναι συγκεκριµένο. Έχει να κάνει µε τη χρήση που τους εδόθη. Εάν υπήρχε
ένας απόγονος να συνεχίσει, εάν έχει ποίµνιο, λέτε τώρα ας το
κρατήσει. Μα, το πρόβληµα ενός νοµοθετήµατος προφανώς
είναι να λύσει ένα παλιό θέµα, αλλά και να αναδείξει µια δηµιουργία καινούργια.
Το πρόβληµα είναι αν θα έχουµε εκτατική κτηνοτροφία περιφραγµένη µε λιβαδοπονία, µε ενίσχυση βοσκοτόπων, για να αποκτήσει επιτέλους ο κτηνοτρόφος σε αυτόν τον τόπο αυτό που
µπορεί να του δώσει το κράτος. Το κράτος τι µπορεί να του
δώσει πάνω απ’ όλα, εκτός από τις παρεµβάσεις χρηµατοοικονοµικής διαστάσεως ή ενεργειακής διαστάσεως; Να του δώσει
βοσκή, τη δυνατότητα της πρώτης ύλης για τη µείωση του κόστους. Εάν αυτά δεν γίνουν, µαταιοπονούµε. Φοβούµαι δηλαδή,
ότι δεν ασχολείστε καθόλου µε τις εποικιστικές εκτάσεις.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτόν τον τόπο υπάρχει συνέχεια του κράτους. Ενεργοποιήστε τους νόµους. Επί είκοσι πέντε χρόνια δεν
ισχύει ο νόµος: από το 1990 και το 1987 νόµοι που υπάρχουν είτε
για την αποκατάσταση των γεωργών ως ακτηµόνων είτε κτηνοτροφικά αν ανήκουν σε δασική υπηρεσία, να πάνε στη δασική
υπηρεσία. Όταν αυτά που υπάρχουν δεν γίνονται και καταδυναστεύουν τους πολίτες στην περιφέρεια, είναι µάταιο να επιχειρείτε τώρα να έρχονται εδώ διατάξεις αµφιβόλου περιεχοµένου
και προοπτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω µε αυτό που πρέπει να έχουµε κατά νου και δεν το
έχουµε, δυστυχώς. Καλές είναι οι άλλες παρεµβάσεις στην ύπαιθρο, αλλά είναι έγκληµα να ξεχνάµε τις κατ’ εξοχήν ενασχολήσεις στην ύπαιθρο: την αγροτική καλλιέργεια και την κτηνοτρο-
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φία. Διότι οι διατάξεις αυτές που φέρνετε βρίθουν δυνατότητας
να χρησιµοποιηθούν για άλλους λόγους αυτού του είδους οι παραχωρήσεις µε τους διαγωνισµούς που προβλέπετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής από το Νοµό Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Δηµοκρατική Αριστερά τοποθετείται υπέρ της αρχής του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και εξηγήσαµε στην επιτροπή µε σαφήνεια για ποιο λόγο δίνουµε θετική ψήφο. Διότι επιδιώκει να βάλει
µία τάξη, να εξορθολογήσει στοιχειωδώς το άναρχο, δαιδαλώδες
και κατακερµατισµένο καθεστώς διαχείρισης της αγροτικής γης:
καθεστώς το οποίο επιτηδευµένα ήταν άναρχο και κατακερµατισµένο, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τις πελατειακές σχέσεις. Καθεστώς που διατηρούσε ακόµα τον αναχρονιστικό θεσµό της
αποκατάστασης γεωργών και κτηνοτρόφων µε διατάξεις διάσπαρτες σε δεκάδες νοµοθετήµατα που ρυθµίζονται θέµατα εκκρεµών απαλλοτριώσεων, παρέχονται κίνητρα σε νέους αγρότες,
ανέργους κ.λπ., για ακίνητα που είναι διαθέσιµα προς αξιοποίηση.
Θέλω, όµως, να καταθέσω ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
όπως είπα και στην επιτροπή, δεν αντιµετωπίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς καθόλου ο αναγκαστικός ν. 1539/38
περί δηµοσίων κτηµάτων.
Και όπως είπα στην επιτροπή, µην υπάρξει ο αντίλογος ότι το
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα αφορά µόνο στα ακίνητα του Υπουργείου Οικονοµικών, γιατί είναι γνωστό ότι στην υπόθεση Βατοπεδίου, βάσει του συγκεκριµένου νόµου, παραχωρήθηκαν στη
Μονή Βατοπεδίου οι συγκεκριµένες εκτάσεις, οι παραλίµνιες της
Βιστωνίδας και στη συνέχεια υπήρξε η αντικατάσταση µε ακίνητα
διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δεύτερον, είχαµε αναφέρει τότε και τη λεπτοµερή καταγραφή.
Ζητήσαµε µε συγκεκριµένες προτάσεις να υπάρξει λεπτοµερής
καταγραφή της ακίνητης περιουσίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µάλιστα, είχαµε πει να ενταχθεί
στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα. Είχαµε αναφέρει την
αναδιάρθρωση βεβαίως, και του φορέα διαχείρισης: φορέας που
έπρεπε να είναι κοινωνικά ελεγχόµενος µε διαφανείς διαδικασίες
και αποκεντρωµένη λειτουργία, µε δηµόσιο απολογισµό και αξιολόγηση.
Επίσης, αναφέραµε το τεράστιο ζήτηµα της διαδικασίας εκτίµησης της δηµόσιας περιουσίας. Αρκεί µόνο αυτή η συγκεκριµένη επιτροπή στην αποκεντρωµένη διοίκηση να αξιολογεί.
Ζήσαµε και τις αντίστοιχες επιτροπές του αναγκαστικού νόµου,
του προηγούµενου. Επίσης, αναφέραµε και τη διαδικασία σύνταξης των οποιωνδήποτε κύκλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι
όταν µιλάµε για αγροτικές γαίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφερόµαστε σε εκτάσεις που πρέπει να διατίθενται
αποκλειστικά και µόνο για τον πρωτογενή τοµέα. Δεν µπορώ να
κατανοήσω δηλαδή, για ποιο λόγο αναφέρεται στο άρθρο 4 –εµµένει ο κύριος Υφυπουργός και το Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία και η Κυβέρνηση- ότι µπορούν οι συγκεκριµένες εκτάσεις να
διατίθενται για οποιοδήποτε σκοπό. Αν κάποια ακίνητα από αυτά
δεν προορίζονται για αγροτικό σκοπό, να διαχωριστούν και να
αναλάβει τη διαχείρισή τους το Υπουργείο Οικονοµικών. Να τελειώνουµε και να έχουµε ξεκάθαρες τις διαδικασίες. Αυτά ως
προς την αρχή.
Το νοµοσχέδιο, όµως, πάσχει από µία συστηµατική ανακολουθία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό το νοµοσχέδιο θα
έπρεπε να ακολουθεί το ολοκληρωµένο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα γιατί αυτό
θα κληθεί να υπηρετήσει αυτό το συγκεκριµένο σχέδιο: σχέδιο
όµως, που δυστυχώς, λείπει από τη χώρα. Θα έπρεπε να συνοδεύεται για συστηµατικούς λόγους και από τις ανάλογες χρήσεις
γης.
Τώρα υπάρχει ένα πρόβληµα µε το άρθρο 22 –το ανέφερα και
στην επιτροπή- όσον αφορά την επιτροπή η οποία συστήνεται,
προκειµένου να επιλύει τις συγκεκριµένες διαφορές. Ανέφερα
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ότι δεν είναι δυνατόν µία επιτροπή µε τέτοια σύνθεση να ασχολείται µε δυσεπίλυτα νοµικά ζητήµατα, όπως είναι αυτά της
νοµής και τα παρακολουθήµατά της: δηλαδή, κακόπιστη νοµή,
διαδοχή της νοµής, όλες αυτές οι θεσµικές ρυθµίσεις, οι οποίες
είναι από τις πλέον δύσκολες υποθέσεις που απασχολούν και τα
δικαστήρια και µάλιστα, µόνο δικαστές πολύ έµπειροι µπορούν
να παρακολουθήσουν και να τεκµηριώσουν από θέσης όσον
αφορά τη νοµή. Κι όµως µία διοικητική επιτροπή καλείται να διατυπώσει δικανικές σκέψεις πλήρους αιτιολογίας, προκειµένου να
αποφασίσει στο κατά πόσον θα παραιτηθεί ή όχι και θα προβάλει
δικαιώµατα το δηµόσιο σε αγροτικά ακίνητα.
Το ερώτηµα είναι απλό, εξειδικευµένο: Αυτή η συγκεκριµένη
επιτροπή θα µπορέσει να αξιολογήσει χρυσόβουλο, γιατί πιθανόν
τίτλος ιδιοκτησίας της συγκεκριµένης θα είναι χρυσόβουλο. Επ’
αυτού απάντηση δεν υπήρξε. Η δική µου εκτίµηση, την οποία κατέθεσα και στην επιτροπή, είναι ότι σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, που θα κληθεί να ασχοληθεί η συγκεκριµένη επιτροπή θα
υπάρξουν προσφυγές, θα υπάρξουν αιτήσεις ακυρώσεως.
Να θυµίσω την πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου, όπου αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν µπορεί να ασχολείται µία
τέτοια επιτροπή µε θέµατα δυσεπίλυτα, που πρέπει να απασχολούν δικαστήριο.
Στη συνέχεια, όσον αφορά τα κριτήρια που υπάρχουν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για την παραχώρηση γης, εδώ υπάρχει
ένα τεράστιο κενό. Δεν θα αµφισβητήσω την αντικειµενικότητα
των κριτηρίων έτσι όπως καταγράφονται, αλλά έρχεται µία
οµάδα νεογεωτεχνικών και σας παρουσιάζει ένα συγκροτηµένο
ολοκληρωµένο σχέδιο, το οποίο καλείται και προορίζεται να καλύψει το κτηνοτροφικό µας έλλειµµα όσον αφορά το χοίρειο και
βόειο κρέας. Δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές τις οποίες αναφέρετε εσείς.
Εσείς είναι προφανές ότι δεν θα το εντάξετε και δεν θα χρηµατοδοτηθεί και το ερώτηµά µου είναι το εξής: Ποιες είναι οι
αξιολογήσεις και οι προτεραιότητες, προκειµένου εσείς να διαµορφώσετε πραγµατικά ένα τέτοιο πλαίσιο στην αγροτική παραγωγή, ούτως ώστε να έχουµε προστιθέµενη αξία τεράστια και να
καλύψουµε και τα αιτήµατά µας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι τα κριτήρια αυτά τα αντικειµενικά είναι ουδέτερα και ουσιαστικά και δεν βοηθούν σε καµµία
περίπτωση στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα.
Όσον αφορά το άρθρο 23 και το άρθρο 29, επειδή δεν έχω
χρόνο, θα επαναλάβω τις ενστάσεις που κατέθεσα και στην επιτροπή. Υπάρχει σοβαρότατο θέµα συνταγµατικότητας στο
άρθρο 23 στη συνεχή ανανέωση, αυτήν την ετήσια, όσον αφορά
την εκχώρηση ή πώληση ακινήτων και όσον αφορά στο άρθρο
29 για την περίπτωση του αποχαρακτηρισµού και δασικών εκτάσεων προ του 1975. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
είναι άκρως αποκαλυπτικό σε αυτό, κύριε Υπουργέ, και θα αναφερθώ αύριο µε λεπτοµέρειες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η συνεδρίαση θα κρατήσει
µέχρι τις 12.00’ και εκτιµώ ότι θα φτάσουµε στον αριθµό 13 ή 14
του καταλόγου των οµιλητών. Θα ψηφιστεί επί της αρχής το νοµοσχέδιο και αύριο θα συνεχίσουµε µε τα άρθρα.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιό σας περιλαµβάνει θέµατα που χρειάζονται εξαιρετική προσοχή. Έχω την
αίσθηση ότι αυτή η εξαιρετική προσοχή δεν υπάρχει στο πόνηµά
σας. Κανονικά θα έπρεπε να περάσετε κάθε µία από τις θέσεις
σας από το µαγνητικό τοµογράφο του αδερφού σας, για να µπορέσετε να εντοπίσετε πιθανά στοιχεία τα οποία και σκοντάφτουν
και -όπως σας είπε και ο προλαλήσας- έρχονται κόντρα στο Σύνταγµα.
Δεν µπορώ να καταλάβω πώς δοµείται, επιτέλους, αυτή η πολιτεία. Κάναµε το περίφηµο Ταµείο Αξιοποίησης Περιουσίας του
Δηµοσίου. Γιατί δεν τα δίνουµε όλα εκεί, σε αυτούς οι οποίοι εν-
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νοείται ότι είναι οι ειδικοί, για αξιοποίηση της περιουσίας και κάποια άλλα πράγµατα να τα χαρίσετε διά κληρώσεως σε απόρους,
άκληρους αγρότες ή ακόµα και σε όποιον θέλει να φύγει από τις
µεγάλες πόλεις, να πάει στην περιφέρεια; Γιατί κάνετε δύσκολα
τα απλά πράγµατα;
Δεν µπορώ να καταλάβω πώς το Υπουργείο, το κράτος µπορεί
να διαθέτει κτήµατα όταν υπάρχει ένας αγροτικός πληθυσµός ο
οποίος θέλει να είναι ενεργός και δεν έχει τα απαιτούµενα στρέµµατα για να καλλιεργήσει.
Εµείς έχουµε κατά νου ένα νόµο. Όποιο κτήµα δεν καλλιεργείται πάνω από ένα χρονικό διάστηµα, αυτοµάτως αυτό έρχεται
στο κράτος και το κράτος υποχρεούται µέσα σε ένα χρόνο να το
δώσει σε κάποιον που µπορεί να το καλλιεργήσει. Ατελείωτες νεκρές εκτάσεις. Εγώ στο χωριό µου έχω κληρονοµήσει από τον
προπάππο µου κάποια πράγµατα που ούτε καν ξέρω πού είναι.
Κοµµάτια εδώ, κοµµάτια εκεί. Θα µπορούσε κάλλιστα να γίνει
ένας νέος αναδασµός, να ξέρεις ότι έχεις αυτό το κοµµάτι και
όχι έχω ένα κοµµατάκι εδώ, ένα κοµµατάκι εκεί, που όµως συµβαίνει αυτό το κοµµάτιασµα µετά από δύο γενιές, δηλαδή εξήντα
– εβδοµήντα χρόνια, όπως κληρονοµείται να διασπώνται τα κοµµάτια και να µην έχουν καµµία αξία.
Είναι µία σειρά πραγµάτων τα οποία µπορούσατε να κάνετε
και δεν τα κάνατε. Εµείς κάποια πράγµατα από αυτά τα βλέπουµε
θετικά, κάποια άλλα δεν µπορούµε να τα παρακολουθήσουµε.
Σας τα είπαν και ο εισηγητής και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα, τεράστιο. Μιλάω για τις περιουσίες που είναι υποθηκευµένες στην Αγροτική Τράπεζα η οποία
πτωχεύει. Δεν νοµίζω να είναι κανείς εδώ ανάµεσά µας στην Αίθουσα που να µην ξέρει ότι η Αγροτική Τράπεζα «κτυπάει κανόνι», ότι ακόµη η πολιτεία δεν ξέρει τι θα κάνει. Εάν θα κάνει το
σχέδιο της PROTON, νέα Αγροτική Τράπεζα και παλιά Αγροτική
Τράπεζα, ποια θα κρατήσει τα ακίνητα, ποια θα κρατήσει τις καταθέσεις και ποια τα χρέη; Είναι ένα θέµα υπαρκτό, άµεσο. Πτωχεύει η Αγροτική Τράπεζα και βεβαίως συνετέλεσαν σε αυτήν την
πτώχευση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Την έχετε φεσώσει
µε 250.000.000 την Αγροτική Τράπεζα και µπράβο σας. Από όλες
τις τράπεζες βρήκατε την Αγροτική Τράπεζα να φεσώσετε, γιατί
κρατική ούσα, βάζατε εσείς τους διοικητές -γνωστός του ΠΑΣΟΚ,
γνωστός της Νέας Δηµοκρατίας- και παίρνατε τα κεφάλαια τα
οποία δεν µπορείτε να επιστρέψετε. Προχθές µάλιστα πήγατε
λάθρα να φέρετε µία «ντροπολογία» εδώ …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εγώ την απέσυρα, δεν την κατέθεσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ήρθε εδώ. Δεν ξέρατε ότι εµείς θα αντισταθούµε; Μάλιστα ακούστηκε να λέει κορυφαίος αξιωµατούχος
του ΠΑΣΟΚ: «Δεν είχατε συνεννοηθεί µε τον Καρατζαφέρη; Πού
το πηγαίνατε; Δεν ξέρατε πώς θα αντιδράσει;». Λες και υπήρχε
περίπτωση εµείς ποτέ να συναινέσουµε στη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος! Δεν γνωριζόµαστε, φαίνεται, πάρα πολύ καλά
εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ, επιτέλους, πρέπει να βρούµε το θάρρος και
να µιλήσουµε ελεύθερα, ανοικτά, δηµοκρατικά, ξεκάθαρα στον
ελληνικό λαό. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχει τη δύναµη
να το κάνει αυτό. Σας το λέω εσάς για να µεταφερθεί και στους
πολίτες. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν θέλει φέτος κρατική χορηγία για να πάει σε εκλογές...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
…εάν δεχτούν να κάνουν το ίδιο και τα άλλα κόµµατα, εάν το
δεχτεί η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τα κόµµατα της Αριστεράς. Εφέτος, σ’ αυτήν την κακουχία, όταν κόβουµε µισθούς και
συντάξεις, όταν κόβουµε 32% τον κατώτατο µισθό για τον φουκαρά το νέο άνθρωπο, πάµε να πάρουµε 25.000.000 για να κάνουµε αφίσες µε το πρόσωπο του κ. Σαµαρά, του κ. Βενιζέλου,
του κ. Καρατζαφέρη ή των υπολοίπων; Είναι υπεύθυνα πράγµατα
αυτά; Γιατί δεν κάνουµε εκλογές µε τα οποιαδήποτε υπόλοιπα;
Το κάθε νοικοκυρεµένο κόµµα έχει από πέρυσι; Γιατί πρέπει να
πάρουµε τα λεφτά του ελληνικού λαού; Και µπαίνουµε στο παιχνίδι των εκπτώσεων: -20%, -18%, -25% στην κρατική χρηµατοδότηση. Μας παρακολουθεί ο κόσµος και ανατριχιάζει µε αυτήν
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την συµπεριφορά. Γι’ αυτό δεν µπορεί ο πολιτικός κόσµος να κυκλοφορήσει έξω. Γιατί δίνει λαβές ο πολιτικός κόσµος. Πρέπει,
λοιπόν, να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να µην κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό.
Σας καταθέσαµε µία τροπολογία. Δεν διατηρώ καµµία ψευδαίσθηση ότι έχετε τη δύναµη να τη συζητήσετε. Καµµία ψευδαίσθηση δεν διατηρώ. Ιδίως µετά την εµπειρία που απέκτησα εις
το Προεδρικό Μέγαρο. Την καταθέσαµε για έναν λόγο. Υπήρχε
συµφωνία και ας το διαψεύσει ο οποιοσδήποτε πολιτικός Αρχηγός ή ο Πρωθυπουργός ή ο νέος Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες
και κύριοι, υπήρξε ρητή συµφωνία –και το λέω ανατριχιαστικάπέντε πολιτικών προσώπων, οι ισχυρότεροι άνδρες της Ελλάδας,
ότι µέχρι 100.000 ευρώ οµόλογα, το ισόποσο δηλαδή που είναι
εγγυηµένα στις τράπεζες, θα πληρωθούν κανονικά. Εφόσον το
αποφασίσαµε, ποιος είναι εκείνος ο οποίος το ανακάλεσε και θα
χάσει το 53%, εκείνος που εµπιστεύθηκε το ελληνικό κράτος;
Ντροπή σας, αίσχος, όνειδος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι δυνατόν; Αυτό έχει συµφωνηθεί και παρακαλώ τον κ. Παπαδήµο να βγει έξω και να πει δηµόσια αν είχε συµφωνηθεί ή όχι.
Ποιος τα άλλαξε; Ποιος είναι ισχυρότερος της ελληνικής Κυβερνήσεως για να αποφασίζει; Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ; Επειδή,
λοιπόν, δεν είναι για µειδίαµα, αλλά για κλάµα, τα απεφώνισε για
λογαριασµό της ελληνικής κυβερνήσεως, των δύο κοµµάτων, ο
κ. Γιούνκερ, εχθές: «Δεν µε ενδιαφέρει τι συµφωνήσατε, αυτό
που λέω εγώ θα γίνει». Και βάλατε την ουρά στα σκέλια και ερχόσαστε εδώ να προδώσετε εκείνους που ενεπιστεύθησαν το ελληνικό κράτος. Τους λέγατε: «Πάρτε σίγουρα κρατικά οµόλογα.
Ενισχύστε την Ελλάδα. Σίγουρα τα λεφτά σας». Το 53% το χάνουν, τώρα.
Εµείς φέρνουµε µία τροπολογία. Συζητείστε την και αφήστε
ελεύθερο το Σώµα να αποφασίσει χωρίς πειθαρχία, να δω αν θα
υπάρξει έστω και ένας Βουλευτής που θα πει ότι δεν πρέπει να
εγγυηθεί τουλάχιστον το ποσό των 100.000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, έχω την εξής περίπτωση: Ήρθε και µε βρήκε
ένας ο οποίος πήρε το εφάπαξ, είχε µαζέψει κάποια χρήµατα και
πήρε 150.000 εγγυηµένα οµόλογα. Πήγε τα οµόλογα αυτά των
150.000 -απλή τραπεζική εργασία, σε µία τράπεζα- τα έδωσε ως
ενέχυρο και πήρε 150.000 µετρητά για να χτίσει ένα σπίτι.
Τώρα, λοιπόν, η τράπεζα του λέει: «Τα οµόλογα που έφερες
έχουν αξία 60.000 ευρώ, όχι 150.000 ευρώ και πλήρωσε µου τόκο
στα 150.000 ευρώ».
Εξηγήστε µου γιατί την ίδια ώρα ο τραπεζίτης, η τράπεζα,
επειδή τους κόβετε το δικό τους κοµµάτι, παίρνουν –ενώ είχαµε
συµφωνήσει τριάντα- πενήντα δισεκατοµµύρια ως ενίσχυση; Δηλαδή, εξασφαλίζουµε τον τραπεζίτη, εξασφαλίζουµε το κεφάλαιο
και αφήνουµε έρµαιο στην καταιγίδα των αποφάσεων αυτής της
Κυβέρνησης και του κ. Γιούνκερ, τον φτωχό και τον αδύνατο.
Μπράβο στην τιµιότητά σας!
Μπράβο στην πολιτική τιµιότητα των κοµµάτων που κυβερνούν
σήµερα την χώρα! Εξασφαλίστε τους τραπεζίτες και αφήστε
τους φτωχούς που εµπιστεύτηκαν το κράτος στην οδύνη της περιπέτειας. Νοµίζω ότι κάποιοι σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει λογικά να ντρέπονται.
Πάµε σε εκλογές –λένε- τον Μάιο και διερωτώµαι: Μπορεί
αυτή η Κυβέρνηση, µπορείτε εσείς οι έντιµοι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να εγγυηθείτε εις τον ελληνικό λαό ότι δεν
θα υπάρξει άλλη καταιγίδα µειώσεων µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων ύστερα από τρεις εβδοµάδες από τις εκλογές; Δεν σας
λέω να εγγυηθείτε για δύο και τρία χρόνια. Μπορεί να εγγυηθεί
κάποιος ανάµεσά µας ότι ναι, ψηφίστε µας, βρε παιδιά, και δεν
πρόκειται τον Ιούνιο να εφαρµοστεί κανένας νόµος που να µειώνει µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τι είναι αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι; Αν δεν είναι πολιτική
απάτη, ότι αποσιωπούµε αυτά τα οποία υπάρχουν στο µνηµόνιο
και υπεγράφησαν, τότε ποια είναι πολιτική απάτη; «Ψηφίστε µας
και θα δούµε». Και να ψηφίζουν τι; Αυτά τα οποία επιλέγει ο κ.
Σόιµπλε, και δεν γίνονται ελευθέρα τη βούληση. Λένε, «κοιτάξτε,
να γίνουν εκλογές, αλλά εµείς αν δεν βγει η κυβέρνηση συνεργασίας που επιθυµούµε, δεν θα σας δώσουµε λεφτά». Άρα, λέµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στον πολίτη, στον χωριάτη ο οποίος δεν ξέρει και γράµµατα,
γιατί δεν έχει τελειώσει οικονοµικές επιστήµες για να καταλάβει,
ότι κοίταξε, αν δεν ψηφίσεις τα δύο «συνεταιράκια» η Γερµανία
λέει πως θα σταµατήσει τα λεφτά, δεν θα παίρνεις µισθό και σύνταξη.
Κοιτάξτε ποια δηµοκρατία υπηρετείτε! Μπράβο σας και πάλι!.
Αυτή είναι η δηµοκρατία; Έτσι θα πάµε σε εκλογές; Αυτό είναι
το ζητούµενο; Είµαι σίγουρος πως κανένας Βουλευτής εδώ στην
Αίθουσα δεν θέλει να συµπράξει σε αυτό το ανόµηµα το οποίο
έρχεται, σε αυτά τα ψευτοδιλήµµατα τα οποία τίθενται.
Είναι αδιανόητο και σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Αυτό το οποίο
έγινε πώς το χαρακτηρίζετε; Και πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές;
Ήρθε ένα µνηµόνιο τόσο χοντρό όσο ο «Χρυσός Οδηγός». Το
είδαµε κάποια µέρα µάλιστα να ίπταται και στην Αίθουσα. Μεταφράστηκε ολόκληρο από το πρώτο εξώφυλλο µέχρι το οπισθόφυλλο: ολόκληρο, εκτός από µία παράγραφο µε τρεις γραµµές.
Ποια παράγραφος; Στην επιστολή προς την κ. Λαγκάρντ, την
ισχυρά κυρία του ΔΝΤ, δηλαδή η παράγραφος που λέει: Οι leaders, οι Αρχηγοί δεσµεύονται ότι όσο καιρό πολιτεύονται δεν θα
ασκήσουν πολιτική ενάντια σε αυτά που πραγµατεύεται το µνηµόνιο. Μήπως δεν το ακούσατε καλά; Είναι µόνο στην αγγλική
έκδοση. Στην ελληνική έχει παραλειφθεί για λόγους που ευθέως
αντιλαµβάνεστε.
Αυτό είναι πολιτική απάτη; Τι είναι; Λάθος των υπηρεσιών;
Όταν το συνειδητοποίησα το πρώτο βράδυ εκεί πέρα στο Συµβούλιο, τους είπα ότι εδώ κάτι συµβαίνει. Γιατί δεν διορθώθηκε;
Γιατί αν το διαβάσει κάποιος, να µην πάρει χαµπάρι τι υπέγραψαν. Υπέγραψαν ότι όσο καιρό πολιτεύονται δεν θα πάνε κόντρα
στο µνηµόνιο, στις οποιεσδήποτε απαιτήσεις του µνηµονίου.
Θα µπορούν αυτοί αύριο το πρωί να κυβερνήσουν τη χώρα,
όταν µόνοι τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη; Τα χέρια
πίσω από την πλάτη δεν δένονται από πιθανές συµµαχίες. Δένονται από προσωπικές πολιτικές αστοχίες.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, βλέπετε ότι υπάρχει µια σειρά πολιτικών ανοµηµάτων και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν Βουλευτές µε συνείδηση. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένας Βουλευτής
ασυνείδητος µέσα στην Αίθουσα. Κανένας από κανένα κόµµα.
Πιστεύω ότι η συνείδησή µας ενίοτε κάµπτεται κάτω από πιέσεις
οι οποίες ασκούνται.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι τώρα σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή αυτά
τα πολιτικά ανοµήµατα δεν θα τα παρακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Θα υπάρξουν φωνές που θα αντισταθούν. Και πρέπει να αντισταθούµε στους προσκυνηµένους, σε αυτούς που υπέγραψαν
ότι θα κάνουν ισοβίως ό,τι λέει η κ. Λαγκάρντ, ό,τι λέει ο κ. Γιούνκερ, ό,τι λέει η κ. Μέρκελ και η υπόλοιπη παρέα.
Λυπάµαι, λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι είναι όνειδος για την πολιτική ζωή του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, µε χαρά άκουσα τις θέσεις σας για το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα και αναφερθήκατε ότι δεν το πέρασα από αξονικό τοµογράφο και µάλιστα συστήσατε να πάω
και στον αδερφό µου, αλλά ορισµένα ξέρετε καλύτερα ότι δεν
χρειάζονται αξονικό τοµογράφο. Είναι ορατά και θεραπεύσιµα
µε γυµνό οφθαλµό διά ψηλαφήσεως.
Σε χρόνια προβλήµατα, δεκάδων ετών προσπαθούµε να δώσουµε µία λύση. Και βεβαίως εµείς θέλουµε µε την αλλαγή του
Συντάγµατος να δούµε πώς να λύσουµε συνολικά το πρόβληµα,
αλλά δεν πρέπει να προχωρήσουµε µέχρι τότε; Να µην κάνουµε
τίποτα; Να περιµένουµε το Σύνταγµα;
Δεν ισχυριστήκαµε ότι λύνουµε τα πάντα. Κάνουµε βήµατα επίλυσης προβληµάτων που ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τον αγρότη. Και απορώ µε κάποιους που τοποθετήθηκαν
εδώ και λένε ότι δίνουµε άλλες δυνατότητες κ.λπ.. Το λέµε ρητά
και κατηγορηµατικά ότι όλες αυτές οι διατάξεις ισχύουν για
αγροτική χρήση.
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Βεβαίως παραγνωρίσατε όλοι το πιο σηµαντικό που κάνει αυτό
το νοµοσχέδιο. Τι κάνει; Απαγορεύει στον Υπουργό να δίνει την
περιουσία του δηµοσίου και γι’ αυτό είχαµε Βατοπέδια κ.λπ..
Απαγορεύεται αυτό πλέον στον Υπουργό. Απλά τη δίνει κατά
χρήση, όχι µε κυριότητα. Και µόνο αυτό να φέρναµε, είναι το πιο
σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Είπατε, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, για την Αγροτική Τράπεζα.
Πράγµατι υπάρχει πρόβληµα και από ό,τι µε έχει ενηµερώσει και
ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι δεν θα έχει κανένα πρόβληµα η ακίνητη περιουσία των αγροτών. Το ξέρετε καλύτερα
από µένα, το έχετε συζητήσει. Επεξεργάζονται διάφορα σενάρια
τα οποία θα διασφαλίσουν την περιουσία των αγροτών.
Σε ό,τι αφορά την εκπρόθεσµη τροπολογία, εγώ δεν την έκανα
δεκτή. Μετά τοποθετηθήκατε εσείς και ξέρετε -είστε πολύ έµπειρος κοινοβουλευτικός- ότι έχουν δικαίωµα οι Βουλευτές να καταθέτουν τροπολογίες εµπρόθεσµες. Οι εµπρόθεσµες
συζητιούνται στη Βουλή και αποφασίζει η Βουλή και δεν αποφασίζει ο Υπουργός. Άρα, αν κατατεθεί εµπρόθεσµη τροπολογία,
το θέµα εναπόκειται στη Βουλή το τι θα αποφασίσει.
Σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις που κάνετε για το τι συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου, εγώ δεν ήµουν παρών, ήταν οι Αρχηγοί. Την απάντηση πιστεύω ότι θα τη λάβετε από τους
Αρχηγούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, δεν αρκεί η διαπίστωση ότι
πτώχευσε η Αγροτική Τράπεζα. Στα χέρια ποιων πτώχευσε; Πώς
έφτασε σ’ αυτή την κατάσταση η Αγροτική Τράπεζα; Δεν έγιναν
κάποιες παραλείψεις; Δεν ευθύνεται κανείς; Οι αγρότες ευθύνονται. Η σπουδαιότερη τράπεζα της χώρας, η Αγροτική Τράπεζα, πτωχεύει. Δεν είναι είδηση. Απλώς είναι µια διαπίστωση.
Δεν ντρέπεται κανείς δηλαδή για ό,τι έγινε;
Αποτύχατε και εσείς και αυτοί. Καταστρέψατε την Ελλάδα. Πήρατε µια Ελλάδα υγιή στην Μεταπολίτευση, χωρίς µια δραχµή
χρέος και σήµερα χρωστάµε τόσα όσα να εκλιπαρούµε και να
παρακαλάµε και να µας λένε ότι θα γίνουµε Μπαγκλαντές. Σηµερινή δήλωση από τους φίλους σας και τους οµοτράπεζους. Και
δεν πρέπει κανείς να αντιδράσει.
Ο ελληνικός λαός, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι τα καµώµατα,
τις παραλείψεις και τα ανοµήµατα θα τα περάσει µε αξονικό τοµογράφο και θα βρείτε τη διάγνωση µέσα στην κάλπη. Γι’ αυτό
δεν είµαι και σίγουρος για την ηµεροµηνία των εκλογών.
Κύριε Υπουργέ, η εκπρόθεσµος αυτή τροπολογία από εµάς
έγινε γιατί χτες ο κ. Γιούνκερ αποφάσισε ερήµην του ελληνικού
Κοινοβουλίου, ερήµην του Υπουργικού Συµβουλίου, ερήµην του
Πρωθυπουργού, µε τη δύναµη που του δίνει να είναι δυνάστηςδανειστής και λέει ότι δεν θα καλυφθεί ο κάτοχος των µικρών
ποσών και των µεγάλων ποσών οµολόγων. Πάει. Όταν λοιπόν
αποφασίστηκε χθες από τον κ. Γιούνκερ, σήµερα ήταν εκπρόθεσµος εκ των πραγµάτων.
Συζητήστε την. Ο Υπουργός αποφασίζει ποια θα συζητήσει,
όχι η Βουλή. Πείτε λοιπόν ότι δέχεστε τη συζήτηση, να ακουστούν οι Βουλευτές. Δεν έχω δικαίωµα για ένα καίριο θέµα;
Υπάρχει εδώ Βουλευτής που δεν έχει στην περιοχή του ένα ψηφοφόρο του που να µην έχει πάρει έστω λίγα ή πολλά οµόλογα
του ελληνικού δηµοσίου από τις καµπάνιες που έκαναν οι κυβερνήσεις «εµπιστευτείτε το ελληνικό κράτος»; Να τοποθετηθούν,
να ακούσουµε τις θέσεις τους.
Όχι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η λεηλασία. Περί λεηλασίας
πρόκειται σε µισθούς, σε συντάξεις, σε οµόλογα. Ο οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε σχέση έχει µε το κράτος, λεηλατείται, βανδαλίζεται. Επιτέλους! Τουλάχιστον η κυβέρνηση που είχα οραµατιστεί εγώ δεν ήταν η κυβέρνηση που θα καταρράκωνε τον ελληνικό λαό. Δεν πάτε καλά. Αλλάξτε συνταγή.

7021

Επιτέλους δεν είναι κακό, κύριε Υπουργέ, να ακουστεί και ένα
όχι. Εµείς οι Έλληνες είµαστε γενναίος λαός και το αποδείξαµε
πριν από έναν αιώνα ακριβώς όταν διπλασιάσαµε την Ελλάδα και
το αποδείξαµε και το ’40. Εµείς, λοιπόν, αυτός ο γενναίος λαός,
να έχουµε σκύψει το κεφάλι, να έχουµε κιοτέψει; Μας πάει µωρέ;
Όταν σηκώνεται η Ουγγαρία, ο Πρωθυπουργός της και λέει όχι
στο ΔΝΤ, «πήρα τα λεφτά, αλλά αυτά που µου λέτε δεν µπορώ
να τα κάνω για τον ουγγρικό λαό»; Μπορεί εκείνος και δεν µπορούµε εµείς; Σηκώστε επιτέλους το κεφάλι. Δώστε µια ελπίδα
στον Έλληνα ότι µπορείτε να αντισταθείτε στα κελεύσµατα των
πλουσίων της Ευρώπης. Ντροπή µας επιτέλους! Δεν µπορεί να
τα δεχόµαστε όλα παθητικά, επειδή κάποιοι δέχτηκαν προκειµένου να εξασφαλίσουν καρέκλες, ότι όσο πολιτεύονται θα εκτελούν τις εντολές του µνηµονίου. Εάν αυτό δεν είναι προδοσία,
τότε τι είναι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, εδώ και οι Βουλευτές πριν
το είπαν. Βρήκαµε την ευκαιρία –και καλά κάναµε, δικαιούµαστε
εκ του Κανονισµού- να βάλουµε όλα τα θέµατα της κυβερνητικής
πολιτικής σε αυτό το σχέδιο νόµου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καιρός είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Λαφαζάνη, εγώ δεν λογοκρίνω τι θα
πείτε. Εγώ λέω ότι βρήκατε την ευκαιρία και αυτό κάνατε. Δεν
λέω αν το κάνατε καλά ή αν δεν το κάνατε. Δικαίωµά σας είναι
προφανώς.
Όµως, θέλω να σας πω σε αυτό που µε αφορά, σε ό,τι έχει
σχέση µε την τροπολογία ότι θα ενηµερωθεί η Κυβέρνηση και ο
Υπουργός, που όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Αύριο συζητούνται οι τροπολογίες. Εκεί λοιπόν θα το δούµε.
Λέτε για το θέµα των οµολόγων. Εγώ απ’ ό,τι ξέρω, και στο
Υπουργικό Συµβούλιο και δηµόσια έχει δηλώσει ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών ο κ. Βενιζέλος, ότι
θα ληφθεί µέριµνα για τους µικροοµολογιούχους. Αυτό ξέρω και
αυτό σας καταθέτω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά θέλω να κάνω µόνο ένα σχόλιο
στον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί ένα κόµµα το οποίο είχε τη δυνατότητα
στην Κυβέρνηση όπου συµµετείχε εθελοντικά, όπου πίεσε να
συµµετάσχει να επιβάλει τις απόψεις του και να πείσει τους άλλους, αλλά προτίµησε να φύγει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τα είπες και πριν.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα πω µόνο µια κουβέντα. Η εξαφάνιση
της αίσθησης ευθύνης είναι η πιο απροσδόκητη συνέπεια της νοσταλγίας της εξουσίας ανθρώπων που τη γεύθηκαν δι’ ολίγον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για
τη δυνατότητα που µου δίνετε να κάνω αυτήν την παρέµβαση
παρ’ όλο που δεν είναι επί της ουσίας του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Αφορά όµως κεντρικά θέµατα της επικαιρότητας που
απασχολούν σήµερα όλον τον ελληνικό λαό.
Κύριε Υφυπουργέ, µε συγχωρείτε αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωµα όχι εσείς προσωπικά, αλλά η κυβέρνησή σας να εξυπηρετείτε µε τις πράξεις και τις πρακτικές σας αποκλειστικά και
µόνο τους ιδιώτες τραπεζίτες. Γιατί το λέω αυτό; Διότι επιχειρείτε
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προς όφελος και προς
συµφέρον των ιδιωτών τραπεζιτών αλλά αφήνετε στην τύχη τους
σε πορεία διάλυσης, αποσύνθεσης και πτώχευσης τις δύο κρατικές τράπεζες, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και την Αγροτική
Τράπεζα.
Δύο µέτρα και δύο σταθµά. Το ένα µέτρο είναι προς όφελος
των τραπεζιτών και από εκεί και πέρα οι δύο κρατικές τράπεζες
αποσυνδέονται και ας πάνε στον Καιάδα. Πού οδηγούνται το Τα-
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χυδροµικό Ταµιευτήριο και η Αγροτική Τράπεζα µε αυτές τις δύο
πρακτικές που κάνετε; Τις µεν ανακεφαλαιοποιείτε προς όφελος
των τραπεζιτών, τις άλλες δύο τις εγκαταλείπετε στη µοίρα τους.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι δύο αυτές τράπεζες στις οποίες
αναφέροµαι, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και η Αγροτική Τράπεζα είναι σπουδαίου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Διότι στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο καταφεύγει ο µικρός αποταµιευτής και
στην τελευταία επαρχία της χώρας µας και στην Αγροτική Τράπεζα καταφεύγει συνήθως ο µικρός αγρότης. Και οι δύο αυτοί
βλέπουν αυτήν την ώρα να έχουν αβέβαιο µέλλον.
Μας λέτε ότι στην Αγροτική Τράπεζα µέσω αυτών που θα γίνουν εξασφαλίζεται η περιουσία του αγρότη. Μας λέτε ψέµατα.
Αυτοί οι σχεδιασµοί που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πορεία
της Αγροτικής Τράπεζας θέτουν σε κίνδυνο την αγροτική γη σε
όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, θέτουν σε κίνδυνο το
µικροµεσαίο αγρότη και ιδιαίτερα τον πολύ µικρό αγρότη που
είναι υποθηκευµένη η γη του αυτή την ώρα στην Αγροτική Τράπεζα. Όταν θέτετε σε κίνδυνο την Αγροτική Τράπεζα, θέτετε σε
κίνδυνο όλη την αγροτική γη.
Εποµένως, πέραν των άλλων, το νοµοσχέδιο που µας καταθέτετε εδώ είναι διάτρητο. Ποια αγροτική γη προστατεύετε όταν
την αφήνετε εκτεθειµένη στην υποθήκευση και σε άγνωστους
ιδιοκτήτες και άγνωστη και αβέβαιη πορεία της Αγροτικής Τράπεζας;
Και αυτά δεν είναι λόγια, είναι πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσθέτω ακόµα, κύριε Υφυπουργέ, και κλείνω, το πελώριο θέµα των οµολογιούχων, φυσικών προσώπων, συµπολιτών µας.
Προσθέτω επίσης το θέµα των εργαζοµένων, όπως οι πρώην
εργαζόµενοι της Ολυµπιακής Αεροπορίας, οι οποίοι, αντί να πάρουν αποζηµίωση για την απόλυσή τους, τους δώσατε χωρίς τη
θέλησή τους οµόλογα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συζητάτε για µια τροπολογία που είναι εκπρόθεσµη και έχετε παραµελήσει το νοµοσχέδιο για µια εκπρόθεσµη τροπολογία. Συζητάµε πράγµατα τα
οποία δεν έχουν καµµία σχέση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι πολύ συναφή τα θέµατα.
Καταλαβαίνω ότι µπορεί να ενοχλείστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, δεν ενοχλούµαι
για τίποτα εγώ. Να µην το ξαναπείτε αυτό, κύριε Λαφαζάνη! Δεν
ενοχλούµαι για τίποτα! Απλά σας επαναφέρω στην τάξη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν λέω για εσάς. Καταλαβαίνω
ότι µπορεί να ενοχλεί την Κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά ξέρετε ότι σε αυτήν την
Αίθουσα συζητούνται και τα θέµατα επικαιρότητας, τα θέµατα
των τρεχουσών αποφάσεων. Πολιτική κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ζητήσατε µία παρέµβαση. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Λαφαζάνη, ότι ζητήσατε να κάνετε µία παρέµβαση και σας άφησα, επειδή µίλησε Αρχηγός
κόµµατος, όχι για όλα τα θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα
είχα τελειώσει ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τελειώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα είχα τελειώσει ήδη, γιατί
πράγµατι βλέπω το χρόνο και κινούµαι στο πλαίσιο του χρόνου.
Δεν αυθαιρετώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να σέβεστε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απολύτως σεβόµεθα και κινούµεθα µε βάση τον Κανονισµό.
Αλλά προφανώς, επειδή εµπαίζετε τον ελληνικό λαό, προφανώς επειδή εµπαίζετε τους οµολογιούχους, δεν θέλετε να ακούτε
την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε
Ιωαννίδη.
Κλείστε, όµως, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι είστε Συγκυβέρνηση, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, και ξέρετε ότι από αυτό το Βήµα έδινε
διαβεβαιώσεις ο Υπουργός Οικονοµικών ότι θα καλύψει τις ζηµίες των οµολογιούχων και των απολυµένων της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Και µας έλεγε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει συνέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χεια στην Κυβέρνηση, στο Υπουργείο κ.λπ.. Και βλέπουµε το Eurogroup µε συναίνεση της Κυβέρνησης να λέει ότι απαγορεύεται
να αποζηµιωθούν οι συµπολίτες µας, φυσικά πρόσωπα οµολογιούχοι, ακόµη και οι απολυµένοι της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα και νοµίζω ότι αφορούν συνολικά την Κυβέρνηση. Δεν τεµαχίζεται η Κυβέρνηση. Είναι
άκρως πολιτικά θέµατα και επ’ αυτών ζητάµε τη θέση σας, την
άποψή σας. Θέλουµε µία απάντηση. Αν δεν είστε έτοιµος τώρα
–ασφαλώς, εγώ το καταλαβαίνω- να µας τη δώσετε αύριο την
απάντηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού, κύριε
Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Φαντάζοµαι ότι το
προσωπικό έχει να κάνει µε τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω το
λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εσείς γιατί τον θέλετε,
κυρία Μερεντίτη;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ο κ. Καρατζαφέρης µίλησε για προδοσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Άµα θέλετε το λόγο
επί προσωπικού, να τον ζητήσετε, κύρια Μερεντίτη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι εµφανές, κύριε Πρόεδρε, ότι
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας γύρισε
από τη χώρα των λωτοφάγων. Ξέχασε προφανώς ότι και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, και ο κ. Σαµαράς παρακαλούσαν τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού να
λάβει µέρος στην Κυβέρνηση, γιατί χρειάζονταν έναν έµπειρο
νουνεχή άνθρωπο, προκειµένου η Κυβέρνηση αυτή να µην µεταβληθεί, όπως φάνηκε στη συνέχεια, σε παιδική χαρά. Άρα, λοιπόν, να αφήσει τα ωραία λόγια τα µεγάλα που είναι άνευ ουσίας.
Δεν µας είπε όµως τίποτα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
κόµµατος που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα -έτσι διατείνεται
ο κ. Σαµαράς, ότι θα έχει και αυτοδυναµία, προσπαθώντας να
αυθυποβάλλει στη σκέψη αυτή τους Βουλευτές του- για το πάπλωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το προσωπικό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δύο, λοιπόν, ζητήµατα έθεσε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ και εισέπραξε λοιδορία αντί απαντήσεων. Εκεί
είναι το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε.
Ποια είναι τα ζητήµατα; Ζήτηµα πρώτο, ζήτηµα Αγροτικής Τραπέζης. Το 65%, κύριε Σαλµά, της αγροτικής γης εν Ελλάδι είναι
υποθηκευµένο. Το ερώτηµα του Προέδρου του ΛΑΟΣ ήταν σαφέστατο: Καταλαβαίνει η Νέα Δηµοκρατία, καταλαβαίνει το
ΠΑΣΟΚ, ότι, εάν η Αγροτική Τράπεζα περάσει σε χέρια τρίτων,
το οικονοµικής φύσεως πρόβληµα θα γίνει πρόβληµα κοινωνικής
τάξεως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Ροντούλη. Κάνετε τοποθέτηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και δεύτερον, κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι σε εσάς. Είπατε πολύ σωστά ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι
θα υπάρξει µέριµνα για τους µικροοµολογιούχους. Μάλιστα,
µετά το Eurogroup είπε και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού είµαστε, κύριε Ροντούλη. Θέλετε να δώσω εντολή να µην γράφονται
στα Πρακτικά; Κλείστε, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Στην Αθήνα θα τεθεί ζήτηµα, θα αρχίσει συζήτηση για τους µικροοµολογιούχους. Σας δίνουµε, λοιπόν, το έναυσµα µε την κατάθεση της τροπολογίας αυτής, έστω και αν είναι εκπρόθεσµη,
να αρχίσει η συζήτηση αυτή. Να την αρχίσουµε, λοιπόν, τη συζήτηση µε µια δική σας δήλωση, κύριε Υφυπουργέ, ότι η Κυβέρνηση εξετάζει ζήτηµα αναπλήρωσης των απωλειών, των ζηµιών
που υφίστανται οι µικροοµολογιούχοι και θα υπάρξει µία νέα νοµοθετική ρύθµιση. Δηλώστε το αυτό και µην κοροϊδεύετε τον
κόσµο εν όψει εκλογών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλω να θυµίσω σε
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όλους ότι είµαστε επί της αρχής. Έχουµε τώρα µία συζήτηση επί
µισή ώρα για µία τροπολογία, που εγώ δεν ξέρω αν θα τη δεχθεί
ή όχι η Κυβέρνηση, πάντως είναι εκπρόθεσµη. Και ξέρετε καλά
ότι, αν δεν την αποδεχθεί η Κυβέρνηση, δεν συζητείται, γιατί είναι
εκπρόθεσµη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι εκπρόθεσµη; Άλλα έλεγαν
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επίσης, είµαστε επί
της αρχής. Αν συζητηθούν οι τροπολογίες, θα συζητηθούν αύριο
επί των άρθρων. Λοιπόν, εµείς συζητάµε για κάτι που είναι πρωθύστερο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, εις
βάρος του νοµοσχεδίου λειτουργείτε, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δεν θα
πάρω το λόγο. Λέω ότι θα απαντήσω, αφού τοποθετηθούν οι συνάδελφοί µου. Επιτέλους, να µιλήσουµε για το σχέδιο νόµου.
Έχουν έρθει εδώ οι συνάδελφοι Βουλευτές από τις 6 η ώρα να
µιλήσουν για ένα θέµα που αφορά όλους τους αγρότες. Γι’ αυτό,
λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στην τοποθέτησή µου θα απαντήσω και
στον κ. Λαφαζάνη και στον κ. Ροντούλη. Να δώσω το λόγο στους
συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ.
Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Καρδίτσας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτήν τη στιγµή έδωσα το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, τον ζήτησα και πριν
από λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι. Αυτήν τη στιγµή
έδωσα το λόγο. Όταν έδωσα το λόγο, δεν µπορώ να γυρίσω επί
προσωπικού. Έδωσα το λόγο στην κ. Θεοχάρη.
Έχετε το λόγο, κυρία Θεοχάρη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα µιλήσω επί του νοµοσχεδίου, επί τη
ευκαιρία όµως θα ήθελα να επισηµάνω ότι το θέµα της Αγροτικής
Τράπεζας πρέπει να το δούµε µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όλοι
γνωρίζουµε ότι µεγάλος αριθµός αγροτικών περιουσιών είναι
υποθηκευµένες. Άρα, λοιπόν, χρήζει ειδικού χειρισµού, γιατί πρέπει να προστατεύσουµε τους αγρότες, να µη γονατίσουµε το
τόσο παραγωγικό δυναµικό της χώρας. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που θα πάρει η Κυβέρνηση θα προστατεύσουν το συµφέρον
των αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη εβδοµάδα
ψηφίστηκε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την κτηνοτροφία, του οποίου είχα την τιµή να είµαι εισηγήτρια και το οποίο
αποτελεί ένα ακόµη βήµα στην προσπάθεια του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να βάλει µια τάξη στην αγροτική νοµοθεσία. Στη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, που κάθε αναπτυξιακή
προσπάθεια πρέπει να χαιρετίζεται και να υποστηρίζεται, το χαοτικό νοµικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική πραγµατικότητα
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα. Γι’
αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικές οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες
του Υπουργείου να συγκεντρώσει και να απλοποιήσει τη νοµοθεσία. Εάν πραγµατικά θέλουµε να αναδείξουµε την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία σε µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας µας,
η τακτοποίηση θεµάτων που ταλαιπωρούν τόσο τους αγρότες
όσο και το ίδιο το κράτος είναι προαπαιτούµενο.
Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όσον
αφορά στην πολιτική γης εδώ και δεκαετίες είναι η αναντιστοιχία
του ισχύοντος νοµικού πλαισίου µε τις σύγχρονες ανάγκες. Οι
πολυάριθµες διατάξεις που ρυθµίζουν το νοµικό καθεστώς των
εκτάσεων που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
προκαλούν σύγχυση, µε ό,τι αυτή συνεπάγεται. Χωρίς µια καθαρή εικόνα των ακινήτων που ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ, χάνονται τα
έσοδα παραχώρησης, διευκολύνεται η καταπάτηση εκτάσεων και
τελικά µπλοκάρεται η διάθεση ακινήτων για αγροτική χρήση και
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αναπτυξιακούς σκοπούς, µε τις γνωστές συνέπειες για την οικονοµία µας.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η επίλυση ζητηµάτων που έχουν να
κάνουν µε την ιδιοκτησία και την αλλαγή χρήσης γης, η άρση
κάθε είδους γραφειοκρατικού εµποδίου για θέµατα σύστασης ή
µεταβίβασης εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ιδιωτικές εκτάσεις,
αλλά και ρυθµίσεις για τις δασικές µας εκτάσεις.
Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του νοµοσχεδίου, που µε µία
σειρά διατάξεις που αποσαφηνίζουν και εκσυγχρονίζουν τη νοµοθεσία, αποσκοπεί στην επίλυση και ρύθµιση αυτών των χρόνιων προβληµάτων.
Κατ’αρχάς, καθορίζονται οι κατηγορίες των ακινήτων που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο και των οποίων η διαχείριση ασκείται
από το Υπουργείο και τις περιφέρειες. Αυτά δεν περιλαµβάνουν
τα δάση, τις δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους αιγιαλούς και τις παραλίες.
Για την οργάνωση και τον έλεγχό τους προβλέπεται η δηµιουργία και η συντήρηση µιας ψηφιακής βάσης δεδοµένων στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα απεικονίζει όλα τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο. Αυτή η βάση όχι µόνο κωδικοποιεί
την ακίνητη περιουσία του ΥΠΑΠ, αλλά συµβάλλει και στην προσπάθεια που γίνεται µε το Κτηµατολόγιο. Οι αγρότες θα µπορούν
να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να παίρνουν τα σχεδιαγράµµατα χωρίς κόστος και να τα χρησιµοποιούν για να κάνουν συµβολαιογραφικές πράξεις.
Για την παραχώρηση ακινήτων χρειάζεται απόφαση του Υπουργού, του οικείου περιφερειάρχη ή κατ’ εξαίρεση του οικείου
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Τέτοιου είδους
παραχώρηση για χρήση µπορεί να αποφασιστεί για καλλιέργεια
τροφίµων ή για βόσκηση έναντι χαµηλού κόστους σε περιπτώσεις παραχώρησης εκτάσεων µικρότερες των εκατό στρεµµάτων
σε αγρότες, συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών ή και ανέργους, µε απόφαση του περιφερειάρχη. Πρόκειται για µία νοµοθετική πρωτοβουλία που περίµεναν πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Όλοι όσοι ερχόµαστε σε επαφή µε αυτό το τόσο παραγωγικό
κοµµάτι του πληθυσµού, γνωρίζουµε καλά ότι αφενός η ερηµοποίηση λόγω της διάβρωσης σε βοσκοτόπια, αφ’ετέρου ο περιορισµένος αριθµός σε πολλές περιοχές αποτελούν τροχοπέδη για
την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και κατ’ επέκταση
του αγροτοδιατροφικού τοµέα. Το είχαµε επισηµάνει και στο
προηγούµενο νοµοσχέδιο αυτό το πρόβληµα των βοσκοτόπων,
κύριε Υπουργέ.
Επιπλέον, η πρόβλεψη για διάθεσή τους σε ανέργους δίνει
ανάσα σε µεγάλο µέρος των νέων και όχι µόνο, που λόγω της
κρίσης έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Πολλοί από αυτούς είχαν εγκαταλείψει τα χωριά τους για να σπουδάσουν ή να εργαστούν
στην πόλη και δυστυχώς βρίσκονται σήµερα χωρίς εναλλακτική
λύση, αφού ούτε µπορούν να παραµείνουν στην πόλη, µε τα αυξηµένα έξοδα που αυτό συνεπάγεται, ούτε δυνατότητα για δουλειά έχουν στη γενέτειρά τους.
Δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν στον τοµέα της
γεωργίας ή της κτηνοτροφίας παρέχουµε στους άνεργους νέους
όχι µόνο την ευκαιρία να επιδοθούν σε έναν πολύ παραγωγικό
τοµέα, µειώνοντας έτσι και την ανεργία, αλλά και το κίνητρο να
επιστρέψουν στην ύπαιθρο και να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες, που µαραζώνουν εδώ και δεκαετίες λόγω της αστυφιλίας
και του υδροκεφαλισµού των αστικών κέντρων.
Επιπλέον, εκτός από τους ανέργους και τους νέους αγρότες
δίνεται η ίδια δυνατότητα και σε πτυχιούχους γεωτεχνικών σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ έως τριάντα πέντε ετών να εργαστούν στον τοµέα
της ειδίκευσής τους, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και πιθανόν να µεταδώσουν την τεχνογνωσία τους και στους αγρότες
κάθε περιοχής.
Επίσης, παραχώρηση ακινήτων µπορεί να γίνει σε περιπτώσεις
χορήγησης κτηµάτων στο δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για κοινωφελείς σκοπούς.
Τέλος, δύναται να παραχωρηθούν εκτάσεις έναντι χρηµατικού
τιµήµατος και για οποιοδήποτε σκοπό σε περιπτώσεις που τα ακίνητα προορίζονται για επενδύσεις άνω των 3.000.000 ευρώ ή
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όταν µιλάµε για έκταση άνω των εκατό στρεµµάτων ή κατόπιν
δηµοπρασίας για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως η καλλιέργεια
ενεργειακών φυτών, η εγκατάσταση θερµοκηπίων και η ίδρυση
ή επέκταση κτηνοτροφικών µονάδων, καθώς και για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Έτσι, λοιπόν, εκτός από τους αγρότες που µπορούν να επωφεληθούν από τη νέα ρύθµιση, είναι πολύ σηµαντική η διάταξη
και για τους επίδοξους επενδυτές. Δεν µπορούµε να έχουµε την
αξίωση να προσελκύσουµε επενδύσεις τη στιγµή που η ίδια η νοµοθεσία µας θέτει εµπόδια σε τέτοιου είδους προσπάθειες και
την ώρα που τεράστιες εκτάσεις παραµένουν ανεκµετάλλευτες,
ενώ θα µπορούσαν να χορηγούνται προς χρήση και να συµβάλουν έτσι στην αύξηση της παραγωγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία πρόκειται για ρύθµιση που θα τακτοποιήσει
πολλές τέτοιες υποθέσεις που έχουν σκαλώσει στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας. Το νοµοσχέδιο που έχουµε
στα χέρια µας ικανοποιεί καθολικά αιτήµατα του αγροτικού κόσµου και επιλύει χρόνια προβλήµατα.
Στόχος είναι να εξυπηρετηθεί ο αγρότης, ο απλός πολίτης, ο
κάτοικος της υπαίθρου. Είναι σηµαντικό όµως και για έναν ακόµη
λόγο. Κανένας Υπουργός από εδώ και πέρα δεν θα µπορεί να παραχωρεί ακίνητα κατά κυριότητα, για να µην ξαναέχουµε ποτέ
στο µέλλον σκάνδαλα όπως το Βατοπέδι.
Είναι καθήκον µας, ειδικά στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία
των τελευταίων δύο ετών, να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να διαχειριστούµε σωστά και υπεύθυνα τη δηµόσια περιουσία και να
στηρίξουµε κάθε προσπάθεια για επένδυση και ανάπτυξη. Εν
τέλει, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία συµβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ανατρέποντας το µέχρι σήµερα
στρεβλό παραγωγικό µας πρότυπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ετέθησαν πολλά σοβαρά θέµατα, όπως το
θέµα της Αγροτικής Τράπεζας και το ότι πολλοί άνθρωποι έχουν
τις εγγυήσεις και την περιουσία τους στην Αγροτική Τράπεζα.
Εγώ, σαν γεωπόνος της Αγροτικής για σχεδόν τριάντα χρόνια,
πονάω.
Δεν ζητάω να απαντήσετε, απλώς θέτω αυτό το θέµα που είναι
πολύ σοβαρό, όπως και το θέµα των οµολόγων που έχουν πάρει
Έλληνες πολίτες που προσπάθησαν να στηρίξουν την πολιτεία
και αυτήν τη στιγµή οι οικονοµίες τους κουρεύονται κατά 53%.
Σ’ αυτά πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών και να
λάβει οποιοδήποτε µέτρο χρειάζεται για να υπάρχει δικαιοσύνη.
Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα υπάρχει κινητικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
για τη ρύθµιση διαφόρων εκκρεµοτήτων που χρονολογούνται
από πολύ παλιά. Από την άλλη έχουν επισηµανθεί και αδυναµίες
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, όπως εκφράστηκαν στην αρµόδια επιτροπή από τον εισηγητή µας κ. Μουσουρούλη, που
ήταν ιδιαίτερα εµφανείς.
Νοµίζουµε ότι έχετε λάβει υπ’όψιν σας αρκετά απ’ όσα είπαµε,
γιατί µπορεί µεν στην αιτιολογική έκθεση να αναγράφεται βαρύγδουπα ότι επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου
διαχείρισης των ακινήτων του Υπουργείου, η διασαφήνιση των
αρµοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων για τη διαχείριση και
προστασία των εν λόγω ακινήτων και η επίλυση ιδιοκτησιακών
ζητηµάτων, αλλά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Οι καλές
προθέσεις δεν είναι πάντα αρκετές και είναι πιθανόν να χαθούν
µπροστά στο µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα.
Εκτιµώ ότι µε το νοµοσχέδιο απαιτούνταν µία πιο γενναία αντιµετώπιση, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο χρήσης και γενικότερα
αξιοποίηση της αγροτικής γης. Άλλωστε, η αγροτική ιδιοκτησία
δεν αποτελεί µόνο περιουσία του αγρότη, αλλά εξυπηρετεί και
ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς.
Συµφωνώ µε αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορούν
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να γίνουν όλα µαζί και πως είναι προς θετική κατεύθυνση. Γι’
αυτό είπα ότι υπάρχει και κινητικότητα.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου και να τα σχολιάσω. Στα άρθρα είναι οφθαλµοφανές ότι
εκφράζεται µία οµολογία αδυναµίας της διοίκησης να προστατεύσει, να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί τα ακίνητά του.
Το ότι υπάρχουν νοµικές πολυπλοκότητες µε όσους έχουν καταπατήσει εκτάσεις ή και δυσκολία εντοπισµού τους δεν σηµαίνει
ότι πρέπει να τους προσφέρονται απλόχερα και εύκολα να παραιτούµαστε ως πολιτεία, γιατί έτσι µπορεί να παραχωρηθούν
και καταπατηµένες εκτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Στο άρθρο 7 είναι απαραίτητο να γίνει µια ενηµέρωση σχετικά
µε το µητρώο Αγροτών και ποιοι είναι οι επαγγελµατίες αγρότες,
το κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση του µητρώου, η εισαγωγή των στοιχείων και η επικαιροποίησή τους.
Στο άρθρο 11 και συγκεκριµένα στην παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα και για κοινωφελείς σκοπούς, πρέπει ρητά να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης. Δεν νοείται
µετά την παραχώρηση να επιτρέπεται η εκµίσθωση ή µε άλλο
τρόπο εκµετάλλευση του ακινήτου µε προσπορισµό εσόδων και
κερδών.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί διαφορετική µέριµνα και να µην
επιβάλλεται κάποιου είδους ποινή σε όποιο χρήστη αποχωρεί
πριν από τη λήξη της παραχώρησης για λόγους ανωτέρας βίας.
Τέταρτον, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, όπως για παράδειγµα στην Αττική, όπου η γη γενικά εκτιµάται ως οικόπεδο και όχι ως γεωργική ή αυτών που στο
παρελθόν είχαν χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση προσφύγων από το τότε Υπουργείο Εποικισµού κ.λπ.. Υπάρχει το ίδιο
πρόβληµα και στους λαχανόκηπους –τα ξέρετε, επειδή και εσείς
είστε της περιοχής- στη Θεσσαλονίκη.
Ένα άλλο –πέµπτο- σηµείο µε το οποίο δεν συµφωνώ είναι η
ευρεία δυνατότητα που παρέχεται για κατατµήσεις γης και κατά
συνέπεια για ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης. Ήδη, στην Ελλάδα το
80% των ιδιοκτησιών είναι κάτω από τα τέσσερα στρέµµατα,
οπότε ο περαιτέρω τεµαχισµός του κλήρου δεν προσφέρει κάτι
το ιδιαίτερο και οι διατάξεις του νοµοσχεδίου θα έπρεπε να µην
το επιτρέπουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα µη άρτια οικόπεδα.
Μόνο έτσι θα γνωρίζουµε ποιοι διεκδικούν και σε ποιους παραχωρούµε κάθε ακίνητο, ώστε µε την ψήφιση του νόµου να µην
υπάρχουν προβλήµατα.
Έκτον, το ίδιο πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και για την πορεία
κατάρτισης οργανωµένης και πλήρους βάσης δεδοµένων όλων
των υπό διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση εκτάσεων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα και εγώ να καλέσω τον Υπουργό να
κάνει δεκτή την πρόταση που υποβλήθηκε από τον εισηγητή µας
τον κ. Μουσουρούλη, δηλαδή, να ανατεθεί στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» το σχετικό έργο, στο οποίο να συµµετέχουν
συµβουλευτικά και επικουρικά και άλλοι σχετικοί φορείς, όπως
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν οριστικά δεν το αποδέχεσθε, τότε ο
ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει ως τεχνικό σύµβουλο την
εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». Εφόσον όµως συµφωνήσετε,
αυτό είναι και το ιδανικό.
Στο άρθρο 23 αρνητική εντύπωση προξενεί η συνεχιζόµενη για
δεκαετίες πρακτική πριµοδότησης των καταπατητών µε την παρεχόµενη δυνατότητα εξαγοράς των καταπατηθέντων. Αυτά, κάποτε, πρέπει να σταµατήσουν και να γίνει επιτέλους συνείδηση
στους πολίτες ότι υπάρχει κράτος δικαίου.
Επίσης, πρέπει για την κτηνοτροφία οπωσδήποτε να υπάρχουν
µόνιµοι βοσκότοποι, ώστε να µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες.
Τελειώνοντας, θα ήθελα µε δυο λόγια να αναφερθώ στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό 30 που καταθέσαµε µαζί µε τον τοµεάρχη του αθλητισµού του ΠΑΣΟΚ τον κ. Εµινίδη και µε την οποία
προτείνουµε αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α
του αθλητικού νόµου 2725/1999 που σήµερα ισχύει σχετικά µε
τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Η αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι ήδη η ΕΠΟ µε
δική της πρωτοβουλία αποφάσισε τη θεσµοθέτηση ενός πλαι-
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σίου πειθαρχικών ποινών που θεωρείται επαρκές και ανάλογο για
την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Με τη ρύθµιση αυτή η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
θα διαπιστώνει τυχόν παράβαση και τα δικαιοδοτικά όργανα της
ΕΠΟ θα επιβάλουν τις ανάλογες ποινές. Σε αυτό, κύριε Υπουργέ,
έχει δεσµευθεί και ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Γερουλάνος, ότι
δηλαδή µε το που θα γινόταν αυτό από τον ΕΠΟ, θα µεταφέραµε
εκεί τις αρµοδιότητες.
Κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου είναι σε θετική κατεύθυνση και όπως τόνισε ο εισηγητής µας θα το ψηφίσουµε επί της
αρχής. Κρατούµε όµως επιφυλάξεις και αναµένουµε την ολοκλήρωση της συζήτησης, για να τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιάννη Ιωαννίδη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πέλλης, για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητάµε σήµερα έρχεται να ρυθµίσει
θέµατα διαχείρισης του Υπουργείου αυτού –που του ανήκουν βεβαίως- και δεν βρίσκονται σε παραλιακές περιοχές και σε περιοχές µε τουριστική αξία.
Είναι γεγονός ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο είχε απωλέσει ουσιαστικούς στόχους που ήταν σηµαντικοί στο παρελθόν και αφορούσαν την αποκατάσταση γεωργών και κτηνοτρόφων, αποκατάσταση αναγκαία για την ενσωµάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για την εξασφάλιση των αναγκαίων
µέσων επιβίωσης σε γηγενείς και πρόσφυγες.
Είναι προφανές ότι η νοµοθεσία, όπως ισχύει σήµερα, αφ’ενός
µεν δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, αφ’ετέρου δε
είναι διάσπαρτη και κατακερµατισµένη, µε αποτέλεσµα να είναι
δύσχρηστη και δυσχερής στην εφαρµογή της.
Σίγουρα σήµερα η διαχείριση των εκτάσεων αυτών γίνεται από
τον Υπουργό, το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, τους περιφερειάρχες, τους γενικούς γραµµατείς των
αποκεντρωµένων διοικήσεων και στις επιτροπές απαλλοτριώσεων, µε συνέπεια και την αυξηµένη γραφειοκρατία αλλά και τη
σύγχυση αρµοδιοτήτων, µε βάση ένα παλιό θεσµικό πλαίσιο, τον
αγροτικό κώδικα του 1949 σε συνδυασµό µε διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Η προστασία τους δε η οποία επαφίετο στις υπηρεσίες των περιφερειών
πλέον –των παλιών νοµαρχιών- σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο
που µπορεί να χαρακτηριστεί, είναι ανεπαρκής.
Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά αυτή τη γη είναι αποσπασµατική και κατακερµατισµένη γιατί εµπλέκονται διαφορετικές
υπηρεσίες και απαιτείται αλληλογραφία µεταξύ αυτών των διαφορετικών υπηρεσιών, προκειµένου να διευκρινιστεί το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς, κάτω από το οποίο τελεί η συγκεκριµένη έκταση.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού και οι αλλαγές που επιφέρει είναι σηµαντικές γιατί περιορίζονται τα όργανα που θα
έχουν τη δυνατότητα για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών
–της αρµοδιότητας του Υπουργείου- µε στόχο πάντα τη µείωση
της γραφειοκρατίας και την αποφυγή της σύγχυσης µεταξύ των
διαφόρων υπηρεσιών. Πλέον µόνο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο περιφερειάρχης µπορούν να προβούν σε τέτοιες
παραχωρήσεις.
Αποτυπώνεται σε όλη της τη διάσταση η πραγµατικότητα µε
τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων, στην οποία θα απεικονίζονται
ψηφιακά όλα τα ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης καθώς και κάθε µεταβολή στη χρήση τους όπως είναι
οι απαλλοτριώσεις, οι ρυµοτοµίες, οι παραχωρήσεις, οι εκµισθώσεις, όπως είναι οι αναδασµοί και ενδεχοµένως οι κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων.
Στο σηµείο αυτό, όµως, θα ήθελα να επισηµάνω και κάτι που
είχα επισηµάνει αντίστοιχα και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού στην επιτροπή και αφορά στο ότι αυτή η βάση δεδοµένων δεν θα πρέπει να τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πρέπει
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να τηρείται από τις περιφέρειες και για να υπάρξει πραγµατική
αποκέντρωση, αλλά κυρίως για να µην υπάρχει πάλι διάσπαση
αρµοδιοτήτων, διότι και στις υπηρεσίες έχει παραχωρηθεί και µε
το παρόν νοµοσχέδιο η προστασία των εκτάσεων αυτών αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, οι επιτροπές απαλλοτριώσεων δεν κατάφεραν να εξετάσουν στην προθεσµία που τους είχε τεθεί όλα
τα αιτήµατα για την εξαγορά κατεχοµένων εκτάσεων, µε αποτέλεσµα σήµερα να εκκρεµούν πάνω από δώδεκα χιλιάδες αιτήσεις
και επιπλέον έχουν ανακύψει πολλά προβλήµατα από τις ήδη εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις λόγω δυσχερειών στον εντοπισµό των δικαιούχων, διενέξεων µεταξύ των δικαιούχων ή ακόµη
και λανθασµένης καταγραφής των εκτάσεων.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται στην έδρα κάθε περιφέρειας
τριµελής επιτροπή θεµάτων γης και επίλυσης διαφορών, η οποία
θα γνωµοδοτεί σχετικά µε την παραχώρηση των εκτάσεων
αυτών, αλλά και θα διορθώνει εσφαλµένες αναγραφές ονοµάτων
ή και εκτάσεων, στην οποία θα µετέχει και εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ανακύπτει περίπτωση προσδιορισµού τιµήµατος.
Επίσης, στην έδρα κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης συγκροτείται και θα λειτουργεί τριµελής επιτροπή ελέγχου και νοµιµότητας µε ένα µέλος-νοµικό σύµβουλο του κράτους που θα
επιβάλει κυρώσεις, οι οποίες γίνονται πιο αυστηρές, αφού πλέον
προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις για την αποτελεσµατικότερη
προστασία των εκτάσεων αυτών, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επίδοξους καταπατητές, µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην περίπτωση επιβολής χρηµατικών προστίµων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον παρόν νοµοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν ιδιοκτησιακά ζητήµατα και µάλιστα χρονίζοντα ζητήµατα µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτών, όσον αφορά
τις εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς κατεχοµένων εκτάσεων
ή µη προβολής δικαιωµάτων από την πλευρά του δηµοσίου για
την περίπτωση των καλόπιστων νοµέων, εφόσον βεβαίως ο τίτλος αυτός έχει µεταγραφεί µέχρι τις 5-6-1993, µε τίµηµα το οποίο
θα προσδιορίζεται είτε µε το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού του τιµήµατος είτε –εν πάση περιπτώσει- µε τις αγροτικές
αξίες.
Ρυθµίζονται παραχωρηµένες εκτάσεις, για τις οποίες έχει µεν
εκδοθεί υπουργική απόφαση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης της κυριότητάς τους σε τρίτους, µε προϋποθέσεις, όπως είναι το τίµηµα εξαγοράς των εκτάσεων αυτών,
που θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αντικειµενική αξία της
έκτασης ή και µε τη διατήρηση του αγροτικού τους χαρακτήρα
για δέκα έτη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Ρυθµίζονται επίσης από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης των Διαφορών εκτάσεις δικαιούχων από αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει µέχρι
σήµερα το τίµηµα που είχε προσδιοριστεί.
Επιπλέον, προσδιορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηνοτροφικών εκτάσεων, ώστε οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κατά το παρελθόν µε την κατάρτιση εποικιστικής νοµοθεσίας
να προσδιορίζεται σήµερα ότι οι κλήροι που κατέχουν είναι κλήροι κτηνοτροφικής νοµής, δηλαδή η χρήση τους περιορίζεται
µόνο για βόσκηση, ενώ µε το νοµοσχέδιο αυτό θα επανεξεταστεί
και η χρήση αυτών των ακινήτων.
Ακόµη, ορίζεται ότι αγροτικά ακίνητα που διαχειρίζονται οι κτηµατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον είναι κατάλληλα για αγροτική χρήση, θα µπορούν να
παραχωρούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου αυτό να τα διαχειριστεί προς όφελος της
αγροτικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό γεγονός που ρυθµίζεται από το
παρόν νοµοσχέδιο είναι ότι δίνεται οριστική λύση στο πρόβληµα
µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 1, του ν.431/1968
και ρυθµίζεται πλέον η δυνατότητα θεραπείας όλων των συµβολαιογραφικών πράξεων, που δεν έχουν ακυρωθεί µέχρι σήµερα
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, εφόσον αυτές οι συµβολαιογραφικές πράξεις έχουν καταρτιστεί µέχρι τη δηµοσίευση του
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παρόντος νόµου. Πράξεις βάσει ιδιωτικών συµφωνητικών ή προσυµφώνων µπορούν να ρυθµιστούν και την επόµενη πενταετία
µε τις διατάξεις εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ενσωµατώνεται τέλος η υπουργική απόφαση που προβλέπει
τη διαδικασία µίσθωσης διαθεσίµων και κοινοχρήστων εκτάσεων
µε χαµηλό µίσθωµα σε δικαιούχους όπως είναι οι αγρότες, όπως
είναι οι γεωτεχνικοί, απόφοιτοι των γεωπονικών σχολών των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ µέχρι την ηλικία των τριάντα πέντε ετών,
καθώς επίσης και ένα πληθυσµό που αντιµετωπίζει ή απειλείται
από την ανεργία και µάλιστα µε ένα επιπλέον κριτήριο που δέχθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό της εντοπιότητας, ώστε η τοπική κοινωνία να έχει προτεραιότητα στις εκτάσεις
αυτές.
Κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δεν αναµένεται να
λύσει όλα τα προβλήµατα της γεωργίας. Ωστόσο θεωρώ ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση γιατί µπορεί να δώσει λύσεις και
δυνατότητες ανάπτυξης κυρίως στον αγροτικό πληθυσµό της
χώρας µας.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να επισηµάνω στο σηµείο
αυτό τα σηµεία των καιρών. Και τα σηµεία των καιρών δείχνουν
αλλού. Θέλω να αναφερθώ στο «κίνηµα της πατάτας» όπως έχει
κυριαρχήσει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης σήµερα και στη µεγάλη ανταπόκριση που γνωρίζει το κίνηµα αυτό στο σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ: µήπως
τελικά η παραγωγή αγροτικών προϊόντων είναι ασύµφορη για
όποιον θέλει πραγµατικά να ασχοληθεί µ’ αυτήν; Γιατί ο αγροτικός κόσµος, µαζί µε το καταναλωτικό κοινό βρίσκουν άλλους
τρόπους επικοινωνίας που εξυπηρετούν τα συµφέροντα και των
δυο;
Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω βέβαια καταλήγει ότι η πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγµή να παρέµβει και µάλιστα ουσιαστικά στη λειτουργία της αγοράς, ώστε να εξαλειφθούν τα
φαινόµενα της αισχροκέρδειας αλλά και των υπερτιµολογήσεων
των διαφόρων αγροτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Και
αναφέροµαι τόσο στα αγροτικά εφόδια, στα φάρµακα και στα λιπάσµατα. Οι τιµές των προϊόντων αυτών έχουν πάρει και πάλι την
ανιούσα, κύριε Υπουργέ -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- µε ό,τι
αυτό σηµαίνει στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, µειώνοντας αντίστοιχα το εισόδηµα των Ελλήνων παραγωγών, αλλά και στα αγροτικά προϊόντα τα οποία ο Έλληνας
κατανα- λωτής αγοράζει ακριβά και ο Έλληνας αγρότης τα
πουλά πάρα πολύ φθηνά. Μόνο έτσι µπορούν να δοθούν πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης στον αγροτικό πληθυσµό, ο
οποίος σήµερα βιώνει δύσκολες µέρες. Να το πούµε και αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτή Πέλλας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Αικατερίνη Μπατζελή Βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο για επτά λεπτά, κυρία Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα σοβαρού νοµοσχεδίου που αφορά στην κατοχύρωση πολλών νέων
ανθρώπων που θέλουν να εισέλθουν στο γεωργικό επάγγελµα
αναπτύχθηκε ένα θέµα από το ΛΑΟΣ σχετικά µε την ΑΤΕ δηλαδή,
µε το βασικό πυλώνα χρηµατοδότησης της αγροτικής οικονοµίας
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
Κανένας δε θέλει να αµφισβητήσει τη σηµασία της υπόθεσης
και της κρίσης που δέχεται αυτήν τη στιγµή το τραπεζικό σύστηµα, µετά την εφαρµογή όλων των µέτρων και του PSI. Σε έναν
ευαίσθητο τραπεζικό οργανισµό, όπως η Αγροτική Τράπεζα, σε
µια περίοδο ιδιαίτερης κρίσης, µε το να αναφέρουµε το πρόβληµά της χωρίς να δηµιουργούµε εναλλακτική πρόταση και
εναλλακτικό σενάριο επιβίωσής της, διευρύνουµε, µεγεθύνουµε
την κρίση της, διότι αύριο πιθανά να δούµε να εισρέει κόσµος
στην ΑΤΕ για να δηµιουργήσει ένα επιπλέον ταµειακό ζήτηµα.
Η Κυβέρνηση γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι έχει πει, έχει
υποστηρίξει -και θα το κάνει- ότι θα περάσει σε µια ανασυγκρότηση του τραπεζικού τοµέα χωρίς να ρισκάρει σε καµµία περίπτωση τις καταθέσεις των πολιτών σε αυτές τις τράπεζες, µεταξύ
των οποίων και στην ΑΤΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιµένω σ’ αυτό το θέµα, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι όταν κάνουµε µια πολύ µεγάλη µεταρρύθµιση, όπως είναι αυτή της
αγροτικής γης και της διανοµής της, χωρίς να υπάρχει παράλληλα ένας σταθερός πυλώνας χρηµατοδότησης της αγροτικής
οικονοµίας, νοµίζω ότι στήνουµε πύργους σε άµµο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω για µια ακόµα
φορά ότι η χρήση γης, η ιδιοκτησία της, η διαχείριση εποικιστικών εκτάσεων αποτελεί ένα διαχρονικό γόρδιο δεσµό για την ελληνική οικονοµία, για την ελληνική γη και την αγροτική οικονοµία.
Και αυτό οφείλεται στη διασπορά και την πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας, αλλά και την πανσπερµία των αρµοδιοτήτων µεταξύ
της κεντρικής περιφερειακής και τοπικής εξουσίας. Σήµερα εν
µέσω της κρίσης πρέπει να βρούµε λύσεις έτσι ώστε το δηµόσιο
να αποδεχθεί µε διαφανή τρόπο να µοιράσει την ανεκµετάλλευτη
περιουσία του, µε σκοπό να ενισχύσει κατ’ αρχάς το γεωργικό
και αγροδιατροφικό τοµέα.
Η διαχείριση της αγροτικής γης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη διατροφική επάρκεια που επηρεάζει άµεσα και το αγροτικό
εµπορικό ισοζύγιο. Η ανατροπή του αρνητικού αυτού προσήµου,
του αγροτικού εµπορικού ισοζυγίου, θα επηρεάσει, εµµέσως
πλην σαφώς, και την πορεία της οικονοµικής κρίσης που δεν είναι
µόνο δηµοσιονοµική αλλά και κρίση του εµπορικού ισοζυγίου.
Η πολιτική γης πρέπει να περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων σχετικά µε τη διαχείριση γαιών, την αγροτική πολιτική, τη
φορολογία ακινήτων, τον αναδασµό, την περιβαλλοντική διαχείριση, την προσέλκυση νεοεισερχόµενων και τη διασφάλιση ότι η
γη αυτή δε θα µετατραπεί σταδιακά σε οικιστική.
Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι συγχαίρω το
Υπουργείο γι’ αυτήν την παρέµβασή του, γι’ αυτήν την καινοτόµο
πολιτική και θέλω να πιστεύω ότι σε µια µετέπειτα φάση θα προχωρήσει πιο δυναµικά στην εφαρµογή και την αναδιανοµή γης
και µάλιστα όχι µε οριζόντιες ρυθµίσεις, όπως αυτή της αναδιανοµής µέχρι τα εκατό στρέµµατα σε όλους τους νοµούς. Και
αυτό διότι σε κάθε νοµό η εποικιστική αγροτική γη ιστορικά δεν
είναι ίδια. Άρα, δεν υπάρχει ισοδύναµη παρέµβαση σε κάθε νοµό
και αν ισχύσει η εντοπιότητα, τότε οι νέοι του νοµού δε θα έχουν
την ίδια δυνατότητα προσβασιµότητας στην αναδιανεµητική
αυτή πολιτική.
Φυσικά, όπως είπα, µετά την πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει
επανεξέταση, έτσι ώστε όλοι οι νοµοί να έχουν την ίδια κατανοµή
γης σε όλους τους νέους αγρότες.
Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η κατανοµή της γης αυξάνει
την παραγωγική αυτή µεταβλητή και επηρεάζει και την κτηµαταγορά σ’ αυτόν τον τοµέα.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να κάνω µια επιπλέον παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Επισηµαίνω ότι σε µια τέτοια κρίσιµη
περίοδο δεν είναι δυνατόν να µοιράζονται δηµόσια αγροκτήµατα,
αγροτεµάχια άνω των εκατό στρεµµάτων, για ενεργειακές επενδύσεις όπως εκείνες των φωτοβολταϊκών -περιλαµβανοµένων και
στο πρόγραµµα «Ήλιος»- η υλοποίηση του οποίου απαιτεί µακροχρόνιες παρεµβάσεις.
Θα πρέπει, συνεπώς, αν δεν προχωρήσουν αυτές οι ενεργειακές παρεµβάσεις και επενδύσεις, στη δεύτερη φάση να αυξηθεί
η κατανοµή των εκατό στρεµµάτων, να πάει διακόσια ή τριακόσια, έτσι ώστε πραγµατικά η εποικιστική γη να µεταφερθεί στους
ίδιους τους παραγωγούς και να ενισχύσει το διατροφικό µοντέλο.
Επικροτώ την προσπάθεια ότι ένα σηµαντικό µέρος αποκεντρώνεται στην περιφέρεια το οποίο θα διαχειρίζεται τη διανοµή
γης για αγροτική δραστηριότητα. Θα µου επιτρέψετε όµως να
πω ότι στην προσπάθεια της κατανοµής αντί να δίνεται -όπως
ορίζεται στο άρθρο 4- η ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών ή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών
µονάδων για επενδύσεις, να δίνεται η δυνατότητα στην περιφέρεια τις εκτάσεις µέχρι εκατό στρέµµατα να µπορούν να τις διαθέτουν για ανακύκλωση αποβλήτων και υλικών, καθώς και για την
παραγωγή ενέργειας για ΑΠΕ.
Αυτό γιατί το λέω; Διότι ενώ δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργούνται βιοµηχανικές επιχειρήσεις σε µη αναγνωρισµένες ζώνες,
δεν δίνεται η δυνατότητα να λύνονται βασικά ζητήµατα των περιφερειών όπως οι ΧΥΤΑ, ή η ανακύκλωση των αποβλήτων όλων
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των µορφών.
Σε αυτό, λοιπόν, το επίπεδο έχω καταθέσει και µία τροπολογία.
Και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν να προσθέσετε
αυτήν τη φράση στο άρθρο 4.
Για ό,τι αφορά το άρθρο 22 –κι εδώ στρέφοµαι και στον εισηγητή µας, τον κ. Τσώνη- θα ήθελα να πω το εξής: Έχει κατατεθεί
µία τροπολογία που αφορά τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί συνολικά στα παραχωρητήρια.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένη: Είναι ένα θέµα που απασχολεί ιδιαίτερα την περιοχή της Μαλεσίνας στη Φθιώτιδα, αφού εκεί
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις µε παραχωρητήρια προ του 1900,
τα οποία δεν έχουν µετεγγραφεί, µε αποτέλεσµα σήµερα οι περιουσίες αυτές να εµφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη».
Στο ίδιο άρθρο θα ήθελα να προτείνω τη διαγραφή από την
πρόταση µόνο του εµβαδόν του ακινήτου όπου αναγράφεται στο
παραχωρητήριο, αφ’ενός για να µην αντιφάσκει η διάταξη αυτή
µε την προτεινόµενη τροπολογία στο άρθρο 12 και αφ’ετέρου,
επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο πολλά παραχωρητήρια
από αµέλεια των ενδιαφεροµένων να µην έχουν µετεγγραφεί,
χωρίς να υπάρχει όµως καµµία αµφιβολία ή αµφισβήτηση προς
το εµβαδόν του ακινήτου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 29, όπου πραγµατικά έγινε µία πολύ µεγάλη συζήτηση. Μπορώ να δεχθώ εν
µέρει την τροπολογία, την αλλαγή την οποία έκανε το Υπουργείο.
Ακόµα όµως παραµένουν ανοικτά ζητήµατα, τα οποία και θα αναφέρω αύριο στην επιµέρους συζήτηση κατ’ άρθρον.
Θεωρώ, για µία ακόµη φορά, ότι η ψήφιση επί της αρχής ενός
σηµαντικού νοµοσχεδίου ανοίγει το δρόµο για τη διαχείριση γης
σε ορθολογική και σύγχρονη βάση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Όλγα Ρενταρή – Τέντε, Βουλευτής
Έβρου του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ – ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί Υπουργοί, είµαι πραγµατικά ευτυχής που το παρόν νοµοσχέδιο, ύστερα από επεξεργασία δύο ετών, κατατίθεται σήµερα στη Βουλή. Και είµαι ευτυχής αφ ενός µεν, γιατί συµµετείχα στη διαµόρφωση κάποιων διατάξεων που αφορούν χρόνια προβλήµατα των συµπολιτών µου
και είναι σχετικά µε τις παραχωρήσεις εποικιστικών και δηµοσίων
εκτάσεων και αφ ετέρου, γιατί πιστεύω ότι το παρόν νοµοσχέδιο
είναι πολύ σηµαντικό και επιλύει πολλά προβλήµατα, καθώς επίσης δίνει µία νέα πνοή στην αξιοποίηση της αγροτικής γης και
την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα, ενός τοµέα που έχει όλες
τις δυνατότητες να αναπτυχθεί σωστά και να επανεκκινήσει και
τη µηχανή, την ατµοµηχανή της ανάπτυξης όλης της χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα βασικό θέµα που επιλύεται µέσα
από αυτό το νοµοσχέδιο, είναι αυτό που αφορά τη διαχείριση
των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η αγροτική νοµοθεσία, διάσπαρτη και κατακερµατισµένη, σε
νοµοθετήµατα που ξεκινούν από τον Αγροτικό Κώδικα του 1949,
επεκτείνονται σε νοµοθετήµατα του 1954 και του 2003, όπως και
στις αναπτυξιακού χαρακτήρα διατάξεις των δεκαετιών του ’70
και του ’80, είχε ως αποτέλεσµα το Υπουργείο να µην έχει σαφή
εικόνα της χρήσης των ακινήτων που του ανήκουν και να χάνει
έσοδα παραχώρησης.
Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Υπάρχουν
πέντε, έξι µεγάλες εκτάσεις, µεγάλης αξίας, που κατέχει το
Υπουργείο και δεν µπόρεσαν να αξιοποιηθούν άµεσα στον τοµέα
του αγροτουρισµού ή του τουρισµού και να αποφέρουν µεγάλα
έσοδα στο κράτος.
Επίσης επέτρεψε να διευρυνθεί η καταπάτηση πολλών ιδιοκτησιακών εκτάσεων. Ως παράδειγµα αναφέρω ότι τα ογδόντα επτά
χιλιάδες από τα ενενήντα επτά χιλιάδες περίπου κτήµατα τα
οποία ανήκουν στο δηµόσιο, είναι καταπατηµένα. Αν τα µεταφράσουµε αυτά σε στρέµµατα, θα δούµε ότι είναι περίπου δύο εκατοµµύρια στρέµµατα.
Ακόµη άφησε να µένουν ανεκµετάλλευτες τεράστιες εκτάσεις
-γύρω στα επτάµισι εκατοµµύρια στρέµµατα- οι οποίες δεν πρό-
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λαβαν τον αναδασµό, η εκµετάλλευση των οποίων θα µπορούσε
να αποτελέσει πηγή κοινωνικού πλούτου για τους ανθρώπους
της υπαίθρου και τη συγκράτηση του πληθυσµού στις ορεινές ή
µειονεκτικές περιοχές της χώρας.
Οι διάφοροι όροι που χρησιµοποιούνται για τα ακίνητα που
διαχειρίζεται το ΕΠΑΝ, είναι και αυτό ένα πρόβληµα. Οι όροι
αυτοί είναι πολλοί και δηµιουργούν παρερµηνείες. Πολλά όµως
είναι και τα διάφορα διοικητικά όργανα που εµπλέκονται στη διαχείρισή τους, µε συνέπεια την αυξηµένη γραφειοκρατία, τη σύγχυση αρµοδιοτήτων, τις συγκρουόµενες ερµηνείες των
νοµοθετηµάτων που εµπεριέχονται στον Αγροτικό και Αστικό Κώδικα.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου
εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης ακινήτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες των οργάνων, επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήµατα, καθώς και θέµατα αλλαγής χρήσης γης, καταργούνται
αναχρονιστικές διατάξεις και αίρονται γραφειοκρατικά εµπόδια
για τη σύσταση ή µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε
ιδιωτικές εκτάσεις.
Έτσι λοιπόν µε την εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία το δηµόσιο παραχωρεί οριστικά εκτάσεις σε πολλούς ιδιοκτήτες, οι
οποίοι διαθέτουν επίσηµους τίτλους, παραχωρητήρια, συµβολαιογραφικές πράξεις και άλλα, για εκτάσεις που απέκτησαν πριν
το 1993.
Επίσης στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσηµοι τίτλοι, δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς τους, µε όσα προβλέπει ο νόµος.
Αν πάλι παραχωρήθηκαν σε καταπατητές έναντι συµβολικού
τιµήµατος και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης,
το τίµηµα, πλέον, για τη διατήρησή τους αναπροσαρµόζεται στο
ύψος της αντικειµενικής αξίας.
Τέλος για τα καταπατηµένα µετά το 1993, που δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη, θα πρέπει οι παράνοµα κατέχοντες να τα εγκαταλείψουν.
Θα σταθώ επίσης σε ένα άλλο αξιοσηµείωτο σηµείο του νοµοσχεδίου. Πολλές διατάξεις του είναι προσαρµοσµένες στη σύγχρονη πραγµατικότητα και διαθέτει γη για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση µε κοινωνικά κριτήρια, καθώς και για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ. Δίνει
κίνητρα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, στους ανέργους
του ΟΑΕΔ, σε επιχειρηµατίες που θα ήθελαν να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους στον αγροτουρισµό ή τον τουρισµό.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω και να προτείνω στο Υπουργείο όσον αφορά την επιλογή των επιχειρηµατιών στους οποίους
θα παραχωρηθεί η γη, το εξής: Θα πρέπει να προταθούν οι επιχειρηµατίες αυτοί, οι οποίοι θα ασχοληθούν µε τη µεταποίηση
αγροτικών προϊόντων ή µε τη διάθεση και προώθησή τους έτσι,
ώστε να υπάρχει σύνδεση του πρωτογενούς µε το δευτερογενή
τοµέα και -γιατί όχι;- µε τον τριτογενή αργότερα.
Όπως προείπε και ο Υπουργός, το νοµοσχέδιο δεν φιλοδοξεί
να λύσει όλα τα προβλήµατα. Θέλει όµως να επιταχύνει τον εξορθολογισµό της χρήσης αγροτικής γης και να λύσει –όπως είπε
και όπως τόνισε- προβλήµατα τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες
για δεκαετίες.
Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να πω και να προτείνω
ότι συµπληρωµατικά µε τη συµβατική και ψηφιακή βάση δεδοµένων, που θα υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει παράλληλα να
υπάρξει ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών, για να αξιολογούνται οι πολιτικές γης σε κάθε περιοχή ως προς την πορεία
της αποτελεσµατικής χρήσης τους, ως προς τις µεταβολές στην
αντικειµενική αξία τους και ως προς τις επιπτώσεις στο αγροτικό
περιβάλλον.
Για άλλη µια φορά, κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να
επαινέσω την ηγεσία του Υπουργείου, γιατί θεωρώ ότι έκανε ένα
σηµαντικό βήµα στην ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, στην αξιοποίηση και παραχώρηση της
γης στους ανθρώπους που θέλουν να την καλλιεργήσουν και να
προωθήσουν την αγροτική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
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κ. Όλγα Ρενταρή - Τέντε, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό
Έβρου.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας από το Νοµό Αττικής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο
καιρό υπάρχει µια µεγάλη κινητικότητα, κύριε Υπουργέ, στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη ρύθµιση
εκκρεµοτήτων, οι οποίες χρονίζουν και αποτελούν εµπόδια και
δηµιουργούν οµηρία στους πολίτες.
Ο εισηγητής µας, ο κ. Μουσουρούλης, ήταν αναλυτικός ως
προς τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας στο νοµοσχέδιο µε σηµεία,
τα οποία συµφωνούµε, µε άλλα που διαφωνούµε, προκειµένου
να ρυθµιστούν θέµατα, τα οποία, όπως είπα στην αρχή, χρονίζουν και δηµιουργούν πρόβληµα στους συµπολίτες µας.
Εµένα θα µου επιτρέψετε λόγω του περιορισµένου χρόνου να
ασχοληθώ µε τρία-τέσσερα θέµατα, τα οποία αναφέρονται στην
ιδιαίτερη εκλογική µου περιφέρεια, στην Περιφέρεια Αττικής. Θα
ξεκινήσω µε κάτι που σας το έθεσα και στην επιτροπή, κύριε
Υπουργέ. Τοποθετήθηκα αναλυτικά. Δεν είδα προς το παρόν να
σηµειώνεται καµµία εξέλιξη, αν και τότε είχα καταλάβει ότι το
θέµα αυτό θα τακτοποιείτο. Πράγµατι, σε ορισµένα κτήµατα του
αγροτικού νόµου, µεταξύ των οποίων και το κτήµα Χάρακας Λεγραινών Αττικής, παρά τη γενόµενη αποκατάσταση των ακτηµόνων και την κατοχή της δικαιούµενης έκτασης, η οριστική διανοµή τους έγινε από αδράνεια της υπηρεσίας µε καθυστέρηση
πλέον των πενήντα ετών. Στο µεταξύ διάστηµα θεσπίστηκαν δεσµευτικές πολεοδοµικές διατάξεις ως προς το ελάχιστο εµβαδόν, κ.λπ.. Την άρση αυτών των αµφιβολιών, που δηµιουργήθηκαν, ως προς την εγκυρότητα των γενοµένων διανοµών στα
κτήµατα του αγροτικού νόµου κάλυψε η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3147/2003. Σύµφωνα µ’ αυτήν προβλέπεται ότι τα τεµάχια που δηµιουργήθηκαν µε οριστικές
διανοµές πριν την ισχύ του νόµου, έχουν νόµιµη κατάτµηση. Επιπλέον για λόγους ίσης µεταχείρισης έχουν αρτιότητα, όπως και
τα τεµάχια των άλλων διανοµών που προηγήθηκαν. Εξήγησα
τότε αναλυτικά ότι επρόκειτο για µια δίκαιη ρύθµιση, η οποία στο
τέλος-τέλος δίνει και το δικαίωµα οι Έλληνες πολίτες να είναι
ίσοι.
Έρχεστε τώρα, συγκεκριµένα στο άρθρο 37, στις καταργούµενες διατάξεις και καταργείτε τα άρθρα 1 έως 10 και άλλα
πολλά του ν.3147/2003. Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι αυτό εκτός
από το γεγονός ότι αντίκειται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε συγκεκριµένες πράξεις, αντίκειται και στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες σας έχω αναφέρει και στην τοποθέτηση στην
επιτροπή.
Θέλω να σας παρακαλέσω αυτήν τη ρύθµιση για την κατάργηση, µια και δεν νοµοθετείτε ως ΠΕΧΩΔΕ, το είχαµε πει και µε
εσάς και µε τον κύριο Γενικό, να την αφαιρέσετε. Μάλιστα εγώ
για τη διευκόλυνση σας θα καταθέσω και στα Πρακτικά µια πρόταση. Στο άρθρο 37, στην παράγραφο 1, περίπτωση δ’, η φράση
«τα άρθρα 1 έως 10» να αναδιατυπωθεί ως εξής: «το άρθρο 1
πλην της παραγράφου 5, τα άρθρα 2 έως και 10, κ.λπ…», γιατί
αυτό το θέµα δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα. Την καταθέτω για
τα Πρακτικά. Πιστεύω ότι µέχρι αύριο θα µας δοθεί η ευκαιρία
και στα άρθρα να το ξανασυζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα άλλο θέµα, το οποίο θέλω να θίξω γρήγορα, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι υπάρχουν περιοχές στην Αττική, οι οποίες
είχαν δοθεί σε κτηνοτρόφους από το 1941 και ολοκληρώθηκε
αυτή η διαδικασία το 1955. Στις περιοχές αυτές όµως αναπτύχθηκαν πλέον άλλες δραστηριότητες γύρω-γύρω. Θα σας παρακαλέσω στο άρθρο 22, να προβλέψετε µια παράγραφο, η οποία
να δίνει τη δυνατότητα στις εκτάσεις αυτές που ήταν χαρακτηρισµένες για κτηνοτροφική χρήση, να µετατρέπονται για γεωργική χρήση τηρουµένων πάντα των κανόνων που πρέπει να τηρεί
η πολιτεία, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, την προ-
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στασία των δασών, την εισήγηση του τοπικού δήµου γι’ αυτές τις
περιπτώσεις. Μάλιστα καταθέτω για τα Πρακτικά και µια πλήρη
διάταξη. Θα µπορούσατε αυτό να το προβλέψετε, δηλαδή από
κτηνοτροφικές να γίνουν γεωργικές και τις λεπτοµέρειες που θα
τις δείτε εδώ, να τις περιγράψετε µε µια σας υπουργική απόφαση, που να θωρακίσετε ό,τι είναι δυνατόν. Πρέπει να σας πω
ότι γι’ άλλες περιοχές όµορες στη Βάρη που αναφέροµαι, όπως
στη Βούλα, αποκαταστάθηκε µε κλήρο καλλιεργητών και έγινε
αντίστοιχη ρύθµιση και αλλού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω να θίξω δύο
ακόµα θέµατα.
Ένα τρίτο θέµα: Έρχεστε στο άρθρο 36, κύριε Υπουργέ, στην
παράγραφο 7 και καταργείτε όλως περιέργως υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.2732/1999 και της παραγράφου
5 του άρθρου 11 του ν.3147/2009. Αυτό αναφέρεται για την Ξυλοκέριζα Νέας Μάκρης. Ειλικρινά, δηλαδή, από µια αδράνεια
πολλών ετών της πολιτείας να ρυθµίσει αυτήν την εκκρεµότητα,
έρχεστε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 36, που σας είπα και
ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου.
Ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θα µπορούσατε να δεχτείτε και τη διαβάζω- σε αντικατάσταση αυτής της παραγράφου µια
πολύ µικρή διαφορά και να την αναδιατυπώσετε ως εξής: «Καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.
2732/1999 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.3147/
2003 και κατά τη δηµοσίευση του νόµου δεν θα έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία της διανοµής για τη µεταβίβαση της κυριότητας
στους τρίτους κατόχους.»
Θα ήθελα να αναφερθώ και σ’ ένα τελευταίο θέµα, κύριε Πρόεδρε. Αναφέροµαι στο κτήµα Βουρβά Σπάτων.
Εκεί, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξαιρεθούν από την παράγραφο α’ του άρθρου 1 οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις εκ του αγροκτήµατος Βούρβα Αττικής, πρώην
ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Πεντέλης, που παραχωρήθηκε στο
Συνεταιρισµό Ακτηµόνων Σπάτων, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και µοιράστηκαν στα µέλη του για την αποκατάσταση των
ακτηµόνων γεωργών του, οι οποίοι κατέβαλαν και το σχετικό τίµηµα, για το λόγο ότι το δηµόσιο ουδέποτε υπήρξε κύριος της
εκτάσεως αυτής ή τµήµατός της.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης στο άρθρο 22 για το ίδιο θέµα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσθέσετε µία διευκρινιστική παράγραφο, την οποία
διαβάζω: «Για το αγρόκτηµα Βουρβά Αττικής για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 1770/2002 υπουργική απόφαση ρύθµισης της
παραχώρησης των διαθέσιµων και κοινόχρηστων εκτάσεων κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 1 του
ν.2732/199 και του άρθρου 11 παράγραφος 5 του ν.3147/2003
και δεν έχει όµως ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης της
κυριότητας στους τρίτους κατόχους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το ελληνικό δηµόσιο δεν προβάλλει δικαίωµα κυριότητας στις εκτάσεις του κτήµατος Βουρβά Σπάτων, που
απαλλοτριώθηκαν για αποκατάσταση ακτηµόνων, καλλιεργητών
και αποδεδειγµένα καλλιεργούνταν πριν το έτος 1965 και σε εκείνες που οικοπεδοποιήθηκαν νόµιµα από οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Οι δικαιοπραξίες που έγιναν στις ανωτέρω εκτάσεις
κατά το τµήµα που καλλιεργούνταν και κατά το άλλο τµήµα από
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς είναι έγκυρες και ισχυρές».
Αυτές τις παρατηρήσεις πιστεύω, κύριε Υπουργέ, να τις λάβετε υπ’ όψιν σας. Αύριο που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτού
του σηµαντικού νοµοσχεδίου, το οποίο µπορεί να επιλύσει πολλά
προβλήµατα που εκκρεµούν, θα περιµένω να κάνετε δεκτές
αυτές τις επισηµάνσεις, γιατί θα λύσουν χρονίζοντα προβλήµατα,
τα οποία κρατούν σε οµηρία πολλούς συµπολίτες µας σε όλη την
Περιφέρεια Αττικής.
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Σας ευχαριστώ θερµά και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπούρα, Βουλευτή Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων, κ.
Αθανασία Μερεντίτη, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε
µία αναφορά, διότι πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα επί
προσωπικού το λόγο και δεν µου δόθηκε.
Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ ήρθε σήµερα εδώ και, κατά τη γνώµη
µου, έκανε µία επικίνδυνη πολιτική σπέκουλα, ένα πολιτικό τυχοδιωκτισµό. Μας αποκάλεσε προδότες. Εγώ του απαντώ ότι προδοσία είναι να κάνεις «κολοτούµπες» αναλόγως µε τις δηµοσκοπήσεις, να αλλάζεις γνώµη, στόχους και επιλογές κάτω από το
φόβο των δηµοσκοπήσεων.
Ο κ. Καρατζαφέρης επέλεξε να στηρίξει την Κυβέρνηση του
κ. Παπαδήµου µε δύο στόχους: Το PSI και τη δανειακή σύµβαση.
Δεν τα εψήφισε. Και έρχεται εδώ να µας µιλήσει για προδοσία.
Εµείς επιλέξαµε µε πόνο ένα σταθερό δρόµο, αυτόν της σωτηρίας της πατρίδας. Και αδιαφορώντας για τις δηµοσκοπήσεις,
οι οποίες για το δικό µας το κόµµα είναι πολύ χειρότερες, συνεχίζουµε αυτόν το δρόµο, γιατί έχουµε αποφασίσει να ανέβουµε
µε δυσκολία -αλλά να ανέβουµε- για το καλό όλων και κυρίως
των παιδιών µας.
Ο κ. Καρατζαφέρης όµως θέλω να µου απαντήσει: Τι µήνυµα
έστειλε σήµερα µέσα από αυτήν την Αίθουσα, όταν µίλησε για
κατάρρευση της ΑΤΕ, στους µετόχους, στους καταθέτες και
στους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας;
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα επί προσωπικού το λόγο, γιατί είµαι
υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, µία ιδιότητα που διαχρονικά την τιµώ και θέλω να την επαναλαµβάνω. Το ότι είµαι Βουλευτής είναι προσωρινό.
Αναρωτιέµαι, όµως, τι θα θέλει ο κ. Καρατζαφέρης αύριο το
πρωί και τι περιµένει από τους καταθέτες και τους µετόχους της
ΑΤΕ; Περιµένει να πάρουν τις καταθέσεις; Περιµένει να άρουν
την εµπιστοσύνη τους στην ΑΤΕ; Τότε θα χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την αγροτική γη -και όχι µόνο- που είναι υποθηκευµένη
στην ΑΤΕ; Αυτό είναι προδοσία. Περιµένω από τον κ. Καρατζαφέρη πραγµατικά να ανακαλέσει και να ξαναεξετάσει τη στάση
του, διότι εδώ σήµερα η στάση του –επαναλαµβάνω- ήταν επικίνδυνος πολιτικός τυχοδιωκτισµός.
Άκουσα σήµερα τον κ. Κιλτίδη να αναφέρεται στο αν πρέπει ή
όχι να έχουµε γραπτό κείµενο. Αν θυµάµαι καλά –και νοµίζω ότι
το θυµάµαι καλά- η Μελίνα Μερκούρη ετόλµησε. Και τότε ήταν
πολύ δύσκολο για γυναίκα να τολµήσει να είναι Βουλευτής και
να τολµάει να πρωτοπορεί κιόλας. Αυτή ήταν όµως η Μελίνα και
γι’ αυτό ήταν µοναδική, γιατί είχε σαν στόχο πάντα να τιµάει το
λαό της.
Και εγώ σαν Βουλευτής που χρησιµοποιώ τα γραπτά κείµενα,
θέλω να πω ότι η αγωνία µου είναι να εκπροσωπώ σωστά το λαό,
που µε έστειλε όσες φορές µε έστειλε –και δεν ξέρω πόσες θα
µε ξαναστείλει- εδώ. Αν χρειάζεται γι’ αυτό να έχω και γραπτό
κείµενο, το διακινδυνεύω, διότι παλιά πολλοί λίγοι άνθρωποι ήξεραν να διαβάζουν και ελάχιστοι είχαν µόρφωση και µπορούσαν
να επιδίδονται και στον προφορικό λόγο. Καµµιά φορά µιλούσαν
και στο κενό. Όταν όµως οι πολίτες δεν ήξεραν την καθαρεύουσα ήταν όλα ωραία.
Εγώ λοιπόν επιλέγω να µιλάω απλά και σταράτα, για να µε καταλαβαίνουν όλοι, να µε κρίνουν και αναλόγως να µε βαθµολογούν. Και εννοώ τους ψηφοφόρους τους Έλληνες πολίτες.
Αυτή ήταν η απάντησή µου επί προσωπικού. Και επιµένω ότι
ήταν επί προσωπικού, καθώς, σαν υπάλληλος, σαν καταθέτης
της ΑΤΕ και σαν πολίτης αυτής της χώρας που ζω την αγωνία
των αγροτών, που έχουν σχεδόν όλοι τους υποθηκευµένη την
περιουσία τους στην Αγροτική Τράπεζα.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ
καλό το νοµοσχέδιό σας. Νοµίζω ότι αυτό ειπώθηκε από πολλούς
συναδέλφους. Το νοµοσχέδιο προσπαθεί να βάλει µία τάξη σε
όλα τα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία
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τάξη δεν υπήρχε και όλα ήταν άτακτα. Το Υπουργείο δεν είχε καθαρή εικόνα της ιδιοκτησίας του, της χρήσης των ακινήτων και
ως εκ τούτου έχανε έσοδα. Επιτρεπόταν όµως –και εγώ νοµίζω
ότι εδώ πρέπει να στεκόµαστε µε µεγαλύτερο σεβασµό- η καταπάτηση των εκτάσεων.
Άκουσα και την εισηγήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και
εδώ και στην επιτροπή, που ανέφερε ότι είναι υφαρπαγή του δηµόσιου πλούτου αυτό που γίνεται και ότι εκχωρούµε το δηµόσιο
πλούτο στο κεφάλαιο. Πάλι το κεφάλαιο. Πού είναι αυτό το κεφάλαιο;
Μιλάµε για αγροτική γη και προσπαθούµε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθούν µε αυτή. Θα προσπαθήσουµε να
εκσυγχρονίσουµε το θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των ακινήτων
του Υπουργείου, προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι αρµοδιότητες των οργάνων για τη διαχείριση και την προστασία τους.
Προβλέπεται ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των δασικών εκτάσεων της χώρας. Υπάρχει αλλαγή χρήσης γης. Καταργούνται
αναχρονιστικές διατάξεις. Αίρονται γραφειοκρατικά εµπόδια, ιδιαίτερα για κάποια δικαιώµατα σε αγροτικές εκτάσεις.
Η διαχείριση ανήκε σε διάφορα διοικητικά όργανα µέχρι σήµερα, µε συνέπεια την αυξανόµενη γραφειοκρατία, τη σύγχυση
των αρµοδιοτήτων, τον κατακερµατισµό του αντικειµένου. Ερχόµαστε σήµερα µε διατάξεις προσαρµοσµένες στη σύγχρονη
πραγµατικότητα –όχι αναχρονιστικές- και επιχειρούµε τη διάθεση
των ακινήτων για γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε
κοινωνικά κριτήρια, καθώς και για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας προτείνω
να ξαναδούµε το κριτήριο της ανεργίας. Σας το είπα και στην επιτροπή. Ο Δήµος Τρικάλων έκανε πιλοτικά µία προσπάθεια µόνος
του και προσπάθησε να δώσει γη σε αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Δύσκολα βρίσκεις άνεργο. Έχουν ένα, δύο µεροκάµατα τα
οποία χρειάζονται συµπλήρωµα. Κυρίως όµως να δούµε τους
επιστήµονες των ΤΕΙ και των ΑΕΙ που έχουν σπουδάσει παρεµφερές µε τη γεωργική εκµετάλλευση αντικείµενο, να τους δώσουµε περισσότερα µόρια, για να επενδύσουν και να έχουµε
παραγωγή.
Διότι κακά τα ψέµατα, είναι καιρός πλέον, κύριε Υπουργέ, να
αντιµετωπίσουµε το µεγάλο ζήτηµα της παραγωγής. Αν δεν παράξουµε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει πάτο στο βαρέλι. Και
αν βάζουµε πάτο, αυτός θα φεύγει. Παραγωγή σηµαίνει να βοηθήσουµε άµεσα όσο και όποιους µπορούµε. Πρέπει να συµβάλλουν οι γεωργικές σχολές, γιατί δεν υπάρχει επιστηµονική υποστήριξη.
Να δούµε όµως και την άλλη παράµετρο, κύριε Υπουργέ. Το
1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε στους πρόσφυγες γη. Μάλιστα τη γη οι Έλληνες τότε δεν την ήθελαν, γιατί ήταν άγονη.
Τους έδωσε όµως και ένα αλέτρι και λίγους σπόρους για να µπορέσουν να καλλιεργήσουν.
Τι θέλω να πω; Έχω κάνει και µία σχετική επίκαιρη ερώτηση.
Εάν λύσουµε το πρόβληµα, δεν χρειάζεται να τη συζητήσουµε.
Δίνουµε τη γη. Οι Θεσσαλοί αγρότες κάνουν µία προσπάθεια και
ιδιαίτερα οι νέοι και κυρίως αυτοί που έχουν σπουδάσει, κύριε
Υπουργέ -εγώ αυτό το χαιρετίζω µε αγάπη- να πάνε σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών, γιατί για πολλά χρόνια µας ταλάνιζε εκείνη
η επιδοτούµενη γεωργία και µας έφερε εδώ που µας έφερε. Ξεκινούν δειλά-δειλά. Όµως δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε από την
ΑΤΕ ούτε από άλλες τράπεζες ούτε από τις ενώσεις πλέον των
οποίων τα προβλήµατά τους γνωρίζουµε, για χρηµατοδότηση και
έτσι σταµατούν. Να δούµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα άλλα ευρωπαϊκά και όχι µόνο προγράµµατα στα οποία µπορούµε να εντάξουµε ως βοήθεια τη γη που θα δώσουµε σε αυτούς, ιδιαίτερα
στους νέους, κατά τη γνώµη µου, αλλά και να το εξετάσουµε για
όσους θα θελήσουν από τα αστικά κέντρα για λόγους ανεργίας
και δυσκολιών, να έρθουν να καλλιεργήσουν. Δηλαδή να τους
δώσουµε βοήθεια, για να προετοιµάσουν τους αγρούς για την
καλλιέργεια, ώστε να µπορούµε να έχουµε ορατά και άµεσα αποτελέσµατα. Αλλιώς, θα περιµένουµε και παραγωγή δεν θα
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έχουµε.
Επίσης θα σας έλεγα και το εξής: Έχετε ξεκινήσει και παραχωρείτε εκτάσεις και στην περιοχή µου. Και αυτό το χαιρετίζω,
αν και δεν έχετε ανάγκη από επαίνους αυτήν την ώρα. Έχω εδώ
ένα υπόµνηµα από το Δήµο Καλαµπάκας που σας ζητά να παραχωρήσετε το εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου του Δασαρχείου
Καλαµπάκας. Είναι µία πολύ µεγάλη έκταση. Όταν δηµιουργήθηκε, ήταν εκτός σχεδίου. Τώρα η Καλαµπάκα επεκτείνεται. Δεν
χρειάζεται να σας πω τι τουριστική δυναµική είχε, έχει και µπορεί
να έχει η Καλαµπάκα. Τώρα είναι εντός σχεδίου. Έπαψε πλέον
να έχει παραγωγική δραστηριότητα. Παλιά είχε µεγάλη παραγωγική δραστηριότητα και τώρα ζητά ο δήµος να του το παραχωρήσετε -ήρθαµε και σας είδαµε κατ’ ιδίαν- και έχει συγκεκριµένη
πρόταση για όλη την έκταση. Να παραµείνει ένα κοµµάτι, για να
υπάρχει η ξυλουργική διαδικασία, δηλαδή να κάνουν παγκάκια
και κιόσκια, αλλά η υπόλοιπη έκταση να δοθεί στο δήµο, να κάνει
πάρκινγκ, σταθµό, πάρκο, που θα έχουν πολλαπλασιαστικά
οφέλη για όλη την περιοχή της Καλαµπάκας, η οποία δέχεται ένα
εκατοµµύριο και πλέον επισκεπτών το χρόνο, τους οποίους χρειάζεται η περιοχή µας και όλη η Ελλάδα. Καταθέτω το υπόµνηµα
του Δήµου Καλαµπάκας στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υφυπουργέ, θα επανέρθω αύριο. Μαζί µε τον κ. Μουσουρούλη προ πολλού έχουµε κάνει µία προσπάθεια για τα ακίνητα που έχει κατασχέσει η ΑΤΕ. Επειδή εγώ επιµένω στη
δυναµική και στη διαχρονικά θετική, τεράστιας σηµασίας, συµβολή της ΑΤΕ στον αγροτικό και όχι µόνο κόσµο, θα σας παρακαλέσω να συζητήσουµε το θέµα αύριο στη συζήτηση επί των
άρθρων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το
λόγο, αλλά διαπράττονται απρέπειες µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού δεν εξύβρισε κανέναν. Έθεσε ζητήµατα µεγάλης βαρύτητας και σηµασίας, που αφορούν ολόκληρες πληθυσµιακές οµάδες. Έθεσε το
ζήτηµα του µέλλοντος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας. Έθεσε
το ζήτηµα της αποζηµίωσης, που µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο περιµένουν να λάβουν χιλιάδες µικροµολογιούχοι. Δεν πυροδότησε
κανένα αρνητικό κλίµα µέσα στην Αίθουσα, παρά µόνο διατράνωσε τη δική µας βούληση, του κόµµατός µας, να αντιµετωπίσουµε κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα.
Εδώ ακούσαµε από την κ. Μερεντίτη ένα υβρεολόγιο κατά του
Προέδρου του ΛΑΟΣ ουσιαστικά. Θα την παρακαλέσω πάρα
πολύ να ανακαλέσει. Διαφορετικά, θα µε εξαναγκάσει να πω ότι
τα εξαπτέρυγα µόνο ζηµιά κάνουν. Δεν χρειάζεται να γίνει βενιζελικότερη του κ. Βενιζέλου. Να αφήσει λοιπόν τις κορώνες, να
πάρει µε εκατόν οκτώ τον κ. Βενιζέλο και να τον περιφέρει και
στην εκλογική της περιφέρεια, στα Τρίκαλα, αλλά να αφήσει τις
απρέπειες και τις αναισχυντίες εις βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Μερεντίτη,
θα σας δώσω το λόγο, αλλά να κλείσουµε εδώ το θέµα, γιατί αλλιώς θα συνεχίσουµε όλο το βράδυ έτσι.
Το λόγο έχει η κ. Μερεντίτη επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εγώ δεν εξύβρισα κανέναν. Εγώ
προσπάθησα να συστήσω και να υποδείξω σε κάποιους ότι πρέπει να σκέφτονται πολύ πριν µιλήσουν εδώ µέσα. Γιατί, όταν µιλάµε εδώ, µας παρακολουθεί όλη η Ελλάδα και τώρα πλέον
περίπου όλη η ανθρωπότητα. Εµείς εδώ παλεύουµε, εκτός και
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αν δεν το έχουµε καταλάβει, κάθε ώρα και στιγµή µε πολύ µεγάλες δυσκολίες να βγάλουµε εις πέρας τη σωτηρία της χώρας.
Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, δεν µπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο.
Κλείνοντας, προς τον κ. Ροντούλη και στο κόµµα του µε πολύ
σεβασµό, θα ήθελα να συστήσω να αποφασίσουν να συµφιλιωθούν µε την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων):Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα το λόγο, αφού άκουσα αρκετούς συναδέλφους, για να
πω µερικά πράγµατα για ένα σχέδιο νόµου, το οποίο θεωρώ
πάρα πολύ σηµαντικό, µε την έννοια ότι προσπαθεί και λύνει αρκετά προβλήµατα πολλών ετών.
Θέλω να απευθυνθώ προς τους αγαπητούς συναδέλφους που
αναγνώρισαν ότι υπάρχει µία κινητικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και παράγονται αποτελέσµατα.
Παράγει αποτελέσµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αυτή η πολιτική ηγεσία πιστεύει πάνω απ’ όλα στην εθνική συνεννόηση. Και
η εθνική συνεννόηση δεν είναι λόγια. Αυτή γίνεται µε τις πράξεις.
Όπως έχουµε αποδείξει σε όλα τα σχέδια νόµου που έχουµε
φέρει, µέχρι την τελευταία στιγµή είµαστε ανοιχτοί σε συνεννόηση, σε προτάσεις και σε συνεργασία έτσι, ώστε να προκύψει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Και αυτό γίνεται. Δεν ισχύει ότι
υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ των κοµµάτων. Τουλάχιστον, η
µακρά µου εµπειρία στη Βουλή µού έχει διδάξει ότι, όταν υπάρχει συνεννόηση, τότε προκύπτει και καλό αποτέλεσµα. Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Ευθύς εξαρχής θέλω να δηλώσω ότι έχω ακούσει πάρα πολλά
για ορισµένα άρθρα. Για πολλά από αυτά εµείς έχουµε λάβει υπ’
όψιν τις προτάσεις, θα τα συζητήσουµε αύριο στη συζήτηση επί
των άρθρων και θα δούµε και τις περαιτέρω βελτιώσεις.
Για πολλά πράγµατα που ειπώθηκαν από τους συναδέλφους,
πιστεύω ότι έχει γίνει παρανόηση. Δεν έχουν µελετήσει ακριβώς
το τι συµβαίνει. Πιστεύω ότι αύριο θα λύσουµε και αυτές τις παρεξηγήσεις.
Τι κάνει αυτό το σχέδιο νόµου; Το έχω πει πολλές φορές. Πρώτον, δεν φιλοδοξεί να λύσει όλα τα προβλήµατα και δεν φιλοδοξεί να είναι ο οδηγός της ανάπτυξης της γεωργίας. Είναι ένα
σχέδιο νόµου από τα αρκετά που έχουµε φέρει, που θα συµβάλει
και αυτό µε τον τρόπο του σε αυτό που θέλουµε όλοι, στην παραγωγική ανασυγκρότηση και κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη.
Αυτό κάνει. Ένα λιθάρι βάζει.
Κάνει λοιπόν τα εξής πράγµατα: Πρώτον, πράγµατι, αγαπητέ
εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας, στην επιτροπή µίλησα για
περίπου έντεκα στρέµµατα και δεν ξέρω να σας πω πόσα είναι
τα κτήρια µας κ.λπ.. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν είναι καταγεγραµµένα
ή, για το πω ακριβέστερα, είναι καταγεγραµµένα σε διάσπαρτες
υπηρεσίες και δεν είναι συγκεντρωµένα. Δεν έχουµε µια πλήρη
εικόνα. Γι’ αυτό, επιτέλους, είπαµε -και αυτό κάνουµε µε αυτό το
σχέδιο νόµου- ότι πρέπει να µάθουµε ποια είναι τα ακίνητα.
Και όχι µόνο να µάθουµε ποια είναι τα ακίνητα, αλλά οτιδήποτε
µεταβολές γίνονται να περνάνε στον κεντρικό φορέα που είναι ο
ΟΠΕΚΕΠΕ για να έχουµε γνώση. Ένα πράγµα δηλαδή, που
έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, το κάνουµε τώρα. Υπάρχει µια σύγχυση εδώ. Δεν κάνουµε Κτηµατολόγιο. Το έχω πει
πολλές φορές. Εδώ κάνουµε µια βάση δεδοµένων να ξέρουµε τι
έχουµε και η οποία έχω πει ότι θα είναι προσβάσιµη προς όλους
και βεβαίως θα αποτελέσει και βασική ύλη για το Κτηµατολόγιο.
Τόσο καθαρά, τόσο απλά, τόσο συγκεκριµένα.
Άλλο πράγµα πολύ σηµαντικό που κάνει αυτό το σχέδιο νόµου,
είναι που αφαιρεί την αρµοδιότητα από τον Υπουργό να δίδει
κρατική γη. Δεν είναι εδώ η εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος που είπε «είναι περιουσία του πατέρα σας
και κάνετε διαθήκη;». Τη διαθήκη βέβαια την έχει κάνει ο ελληνικός λαός εδώ και παρά πολλά χρόνια και κατατάσσει τον καθένα
εκεί που πρέπει και έχει κατατάξει το ΚΚΕ σε εκείνη την πλευρά
εδώ και χρόνια. Μάλιστα το ανάποδο κάνουµε. Επειδή λοιπόν δεν
είναι περιουσία του πατέρα µας, γι’ αυτό δεν δίνουµε το δικαίωµα
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στον Υπουργό να τη δίνει όπου θέλει, όπως γινόταν πριν και είχαµε τα διάφορα σκάνδαλα Βατοπεδίου κ.λπ.. Δεν θα µπορούσε
να γίνει αυτό, διότι τώρα πλέον ο Υπουργός έχει δικαίωµα µόνο
κατά χρήση.
Έρχοµαι σε µια άλλη αντίφαση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Μίλησε η εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και µας
είπε ότι δίνουµε στο κεφάλαιο. Δεν το κατάλαβα. Μέχρι στιγµής
αυτά που δώσαµε, τα κτήµατα και τα χωράφια στους αγρότες
δεν τα δώσαµε σε κανένα κεφάλαιο. Ανέργους είδα, νέους ανθρώπους είδα, αυτούς θεωρούµε κεφάλαιο; Σ’ αυτούς τα δίνουµε. Όσο και αν θέλουν να διαστρεβλώσουν την πραγµατικότητα, δεν γίνεται. Το ξέρει όλος ο κόσµος το τι κάνουµε. Βέβαια πειράζει που παίρνουµε µέτρα ιδιαίτερα γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν έχω καταλάβει και την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που καταψηφίζει ευθύς εξαρχής επί της αρχής, αλλά η όλη της τοποθέτηση ήταν ότι υπάρχουν προβλήµατα. Άρχισε από το ’24, το ’32,
το ’41 και λοιπές περιόδους. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε: να
λύσουµε τέτοιου είδους προβλήµατα. Θα τα λύσουµε όλα; Βεβαίως, όχι. Πώς είναι δυνατόν να λέµε ότι δεν ψηφίζουµε επί της
αρχής και να εγκαλούµαστε µετά, γιατί αφήνουµε άλυτα όλα
αυτά τα προβλήµατα; Ελάτε να το ψηφίσετε να συνεργαστούµε,
για να δούµε τι λύσεις µπορούµε να δώσουµε και σε αυτά που
δεν έχουν υποπέσει στη δική µας αντίληψη.
Άρα το µόνο που κατανοώ, είναι, ότι βρισκόµαστε σε µια προεκλογική περίοδο και ο καθένας προσπαθεί να διαχωρίσει τη
θέση του ή εν πάση περιπτώσει, να πει µερικές κορώνες, νοµίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εντυπωσιάσει τον ελληνικό
λαό.
Επιτρέψτε µου, γιατί και εγώ έχω µακρά εµπειρία στη Βουλή
και είµαι από την επαρχία, από µικρό χωριό και ξέρω τι γίνεται
στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην επαρχία. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει. Οι άνθρωποι θέλουν συγκεκριµένα πράγµατα για να τους
βοηθήσουµε και αυτό κάνει το σχέδιο νόµου. Τα κάνει όλα; Επαναλαµβάνω, όχι. Αναγνωρίστε όµως τα θετικά. Ελάτε να βοηθήσουµε τον κόσµο που έχει προβλήµατα, όπως σωστά είπατε από
το ’24, το ’32 κ.λπ.. Να βλέπουµε το ποτήρι µισογεµάτο και όχι
µισοάδειο και να λέµε ότι αυτό θα δηµιουργήσει πρόβληµα στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, είναι αντισυνταγµατικό, είναι το ένα
ή είναι το άλλο. Όποιος το θεωρεί αντισυνταγµατικό, υπάρχει
διαδικασία να προσφύγει. Να το αφήσουµε έτσι και να το διορθώσουµε στο Σύνταγµα του ’13; Κάνουµε ένα βήµα. Όταν θα
έρθει η ώρα για την αναθεώρηση του ’13, θα δούµε και τα υπόλοιπα.
Βλέπω την αγωνία του κ. Μπούρα, της κ. Μερεντίτη και της κ.
Ρενταρή, αλλά και όλων των συναδέλφων που έρχονται και µου
λένε διάφορα θέµατα για την περιοχή τους. Και ο εισηγητής µας
ο κ. Τσώνης και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, όλοι βάζουν
θέµατα για τις περιοχές τους. Δεν πρέπει εµείς να καθίσουµε να
τα λύσουµε αυτά τα προβλήµατα, να δώσουµε στον κόσµο µια
διέξοδο, ώστε να µην τον ταλαιπωρούµε επί δεκαετίες; Επιτέλους, να ξεφύγουµε από τη λογική της αντιπαράθεσης. Εµένα
αυτή είναι η αρχή µου και η λογική µου: να δώσουµε λύση σε
αυτά τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, κάνω τη δηµόσια δήλωση, όπως την κάνω πάντα:
ότι σε κάθε άρθρο ό,τι είναι δυνατόν να µπορέσουµε να βελτιώσουµε, είµαι ανοιχτός να το βελτιώσουµε.
Δύο κουβέντες τώρα –γιατί γι’ αυτό το πολύ σηµαντικό σχέδιο
νόµου λίγη κουβέντα έγινε- για την ΑΤΕ. Ακούστε να δείτε, το ίδιο
ευαίσθητοι είµαστε όλοι. Και εµένα προσωπικά η περιουσία µου
–τα χωράφια µου- είναι ενεχυριασµένη στην ΑΤΕ. Τι λέτε ότι δεν
έχουµε καθόλου ευαισθησία εµείς και ότι θα ξεπουληθούν τα χωράφια; Όχι και να µη βάζουµε στο µυαλό του κόσµου τέτοια
πράγµατα. Μπορεί να είναι προεκλογική περίοδος, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ούτε πρόκειται να τα πιστέψει ο κόσµος
αυτά. Υπάρχει πλήρης διασφάλιση.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των οµολόγων, που αφορά την τροπολογία είπα ότι είναι εκπρόθεσµη. Δεν κάνουµε δεκτές τις εκπρό-
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θεσµες τροπολογίες. Άσε που συζητούνται αύριο, γιατί αύριο θα
συζητηθούν οι τροπολογίες. Για το θέµα των οµολόγων στο
Υπουργικό Συµβούλιο που ήµουν και εγώ και οι εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας –τα µέλη που στηρίζουν την Κυβέρνησηακούσαµε όλοι από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών -αλλά και δηµόσια το είπε ο κ. Βενιζέλοςότι θα ληφθεί µέριµνα γι’ αυτούς τους µικροοµολογιούχους. Αν
θέλουµε εµείς να δηµιουργούµε εντυπώσεις, µπορούµε να τις
δηµιουργούµε. Αυτή είναι η διαβεβαίωση της Κυβέρνησης, µιας
Κυβέρνησης που στηρίζεται από τα δύο τρίτα της Βουλής.
Εγώ θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν δουλέψει σ’ αυτό το σχέδιο νόµου.
Έχουν φέρει προτάσεις γραπτές µε σηµαντικά θέµατα, τα οποία
εξετάζουµε και µε τους νοµικούς και µε τους συνεργάτες µου
εδώ και όπου µπορούµε αµέσως ανταποκρινόµαστε και αυτό θα
κάνουµε και αύριο και πιστεύω ότι θα έχουµε ένα ακόµα νοµοσχέδιο –αυτό του Υπουργείου- το οποίο θα είναι καλός νόµος και
θα διευκολύνει πάρα πολύ κόσµο, διότι θα του λύσει προβλήµατα
που χρονίζουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Μάριος Σαλµάς έχει το λόγο, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σίγουρα, κύριε Υπουργέ, είναι θετικές πρωτοβουλίες και η σηµερινή και αυτή που είχαµε την προηγούµενη βδοµάδα. Και σίγουρα είναι σηµαντικό να στηρίζεται µια νοµοθετική πρωτοβουλία από τα δύο τρίτα της Βουλής. Πολύ σωστά είπατε, ότι
έχουµε εκλογές και έχουµε και άλλους τρόπους να τα πούµε,
αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουµε τι λέγατε στον ελληνικό λαό, για
να πάρετε την εντολή να είστε εσείς εδώ και να φύγει η προηγούµενη κυβέρνηση.
Βλέπω την οµιλία του κ. Παπανδρέου, το Μάιο του 2009 στη
Λάρισα, στην περιοχή του κ. Ροντούλη, που µιλούσε για αύξηση
του αγροτικού εισοδήµατος, για µείωση του κόστους παραγωγής, για µείωση των εισφορών στον ΕΛΓΑ, για αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για τις αγροτικές σχολές τα έλεγε
όλα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αυτά είπατε στον ελληνικό λαό, κλέψατε
την ψήφο, ήρθατε να κυβερνήσετε δυόµισι χρόνια, φεύγετε
τώρα, αλλά σηµασία έχει ότι ήσασταν λαθραίοι. Αυτό δεν ξεχνιέται. Ούτε η ιστορία µπορεί να το παραγράψει αυτό ούτε να το
ξεχάσει.
Βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω αντί αυτών τι προέκυψε.
Σηµασία έχει να σκεφτούµε θετικά για το µέλλον, να σταθούµε
δίπλα στο σηµερινό σχέδιο νόµου και να πούµε ότι αναµφίβολα
συµφωνούµε όλοι ότι η όποια προοπτική ανάκαµψης της χώρας
περνάει µέσα από την επιστροφή στην παραγωγή, στον πρωτογενή τοµέα.
Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας, συµφωνούµε όλοι µ’ αυτό. Οι νέοι πρέπει να γυρίσουν στη γεωργία
και στην κτηνοτροφία. Πρέπει να καλλιεργήσουν τα χωράφια
τους και να αξιοποιήσουν τα βοσκοτόπια της χώρας. Πρέπει να
περιοριστεί το έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το
εµπορικό ισοζύγιο στα γεωργικά και στα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Πρέπει να πούµε στα Ελληνόπουλα ότι υπάρχει πεδίο να µειωθεί
η ανεργία, εάν πάνε και καλλιεργήσουν τα χωράφια και αρχίσουν
να επενδύουν στην κτηνοτροφία, διότι αυτόµατα η ελληνική
αγορά θα απορροφήσει αυτά τα προϊόντα. Αυτό προκύπτει από
το ισοζύγιο.
Αυτή η επιστροφή όµως που θα τη ζήσουµε τα επόµενα χρόνια, είµαι βέβαιος, είναι µονόδροµος, πρέπει να οργανωθεί από
το κράτος. Δεν πρέπει να είναι µία ασύντακτη επιστροφή στην
πρωτογενή παραγωγή, αλλά πρέπει το κράτος να αρχίσει να τη
µεθοδεύει. Τι εννοώ; Πρέπει να απλοποιήσει τις διαδικασίες.
Ήταν πολύ θετικό το νοµοσχέδιο που στηρίξαµε, η πλειοψηφία
στη Βουλή την προηγούµενη εβδοµάδα, για την απλοποίηση των
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αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Το δεύτερο που πρέπει να δώσουµε, είναι τα κίνητρα κεφαλαιακής ενίσχυσης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία. Πρέπει να προετοιµαστεί και να προετοιµάσει το κράτος και η
αυτοδιοίκηση για την επανένταξη στην ύπαιθρο των οικογενειών
που θα επιστρέψουν. Δηλαδή, πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις παιδείας, πολιτισµού, για να υποδεχθούν αυτούς που
θα γυρίσουν πίσω στην ύπαιθρο. Αναµφίβολα πρέπει να υπάρξει
πρόνοια, για να δοθεί γη σε ακτήµονες, να αναδιανεµηθεί η γη
και µέρος αυτού το κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητούµε. Γι’ αυτό το στηρίζουµε επί της αρχής, επειδή είναι προς
τη θετική κατεύθυνση, να αξιοποιηθεί η γεωργική γη και τα βοσκοτόπια για να δοθούν σε ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν την παραγωγή.
Πρέπει να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ έτσι, ώστε οι
όποιες επιχειρήσεις στον πρωτογενή τοµέα να γίνουν πιο παραγωγικές, να βελτιωθεί η ποιότητα µε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για να µπορούν να σταθούν τα προϊόντα στις διεθνείς
αγορές. Θα πρέπει να αναµοχλευθεί η οργάνωση των παραγωγών. Δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιµοι είναι αυτοί οι παραδοσιακοί
συνεταιρισµοί ή κατά πόσο επιτέλεσαν το έργο τους, πάντως σίγουρα πρέπει να αναµοχλευθεί η οργάνωση των αγροτών και
αυτοί που τους εκπροσωπούν θα πρέπει να κοιτούν πώς θα τους
εξασφαλίσουν φθηνότερες πρώτες ύλες, φθηνότερα λιπάσµατα,
φθηνότερες υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής και πώς θα τους
εξασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων
τους: διακίνηση των εµπορευµάτων και των προϊόντων των
οποίων πρέπει να αυτοδιαχειρίζονται και να αυτοδιαθέτουν οι οργανώσεις των παραγωγών. Έτσι στην πράξη θα βγουν οι µεσάζοντες από τη µέση και θα αυξηθεί το κέρδος των παραγωγών
και ίσως µειωθεί και η τιµή των προϊόντων στο σούπερ µάρκετ.
Όµως αυτή είναι δουλειά να την κάνει το αναµοχλευµένο οργανωµένο σύστηµα εκπροσώπησης των αγροτών και των παραγωγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε λαµπρά παραδείγµατα
το τελευταίο διάστηµα. Ζήσαµε δηλαδή, οµάδα παραγωγών που
έκλεισε συµφωνία µε την Κίνα για τα επόµενα χρόνια για το
κρασί. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι υπάρχει περιθώριο στη
χώρα µας να δηµιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις, για να πετύχει αυτό το πείραµα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα.
Είχαµε παραδείγµατα παραγωγής εξαιρετικού λαδιού που εξάγεται, τυροκοµικών προϊόντων, αρωµατικών φυτών. Και εκτός
των άλλων, όλα αυτά µειώνουν την ανεργία.
Το παρόν νοµοσχέδιο εκτός τού ότι αναδεικνύει ανάγλυφα τον
ανεπιτυχή τρόπο µε τον οποίο επί χρόνια το δηµόσιο έχει αντιµετωπίσει και αντιµετωπίζει ακόµη και σήµερα τα περιουσιακά
του στοιχεία, έχει µερικές παραλείψεις που θα θέλαµε να µην
υπάρχουν. Δέχοµαι ότι µπορεί να µην είναι εφικτό να γίνει όλο
το συµµάζεµα του χάους που υπήρχε όλα τα προηγούµενα χρόνια, αλλά υπήρχε ο χρόνος, δεν χρειαζόταν να έρθει η τρόικα.
Μπορούσε όµως µία κυβέρνηση να έρθει να τα µαζέψει, ανεξάρτητα εάν κάποιες προηγούµενες δεν το έκαναν. Δηλαδή δεν συνοδεύεται µε κεντρικό προσανατολισµό της χρήσης γης της
διανεµόµενης γης. Δεν συνοδεύεται από ένα πλαίσιο διαχείρισης
που να εξασφαλίζει ότι θα λειτουργήσει σωστά αυτή η πολιτική.
Προκαλεί διοικητική σύγχυση που προκύπτει από τον επιµερισµό
της αρµοδιότητας διαχείρισης των αγροτικών ακινήτων, δεν δείχνει να λαµβάνει υπ’ όψιν το πλήθος παραχωρητηρίων για διαφόρους σκοπούς, κοινωφελείς, γεωργικούς, µεταλλευτικούς,
λατοµικούς, τουριστικούς, κτηνοτροφικούς, δεν λαµβάνει υπ’
όψιν τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιφερειακή ενότητα,
απουσιάζει η αναπτυξιακή διάσταση και δεν διαφαίνεται ότι συνυπάρχει η αναγκαία γνώση για τον αριθµό, τη θέση, την κατάσταση των ακινήτων, τη στιγµή µάλιστα που οι διευθύνσεις
αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια δεν έχουν πλέον τεχνογνωσία, για να κάνουν την αποτύπωση των εκτάσεων ή των ακινήτων, διότι έχουν καταργηθεί τα παλαιά γραφεία τοπογραφικής.
Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλες αυτές τις παρατηρήσεις που δεν
είναι ίσως εύκολο να διορθωθούν στην αυριανή συζήτηση επί των
άρθρων, εµείς τοποθετούµαστε θετικά επί του σχεδίου νόµου,
γιατί κάνει ένα µικρό βήµα σ’ αυτό που λέγεται αναδιανοµή της
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γης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μάριο
Σαλµά.
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Διαµάντω Μανωλάκου έχει το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα προσεκτικά. Εσείς, η Κυβέρνησή σας µιλάει και ξαναµιλάει για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συνεπώς κάποιος µπορεί να σας παρακολουθεί µέσω του κυκλώµατος, χωρίς να είναι στην Αίθουσα.
Μην απορείτε λοιπόν γι’ αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, η τεχνολογία...
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτό λέω, κύριε Υπουργέ, να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία και να τη λαµβάνουµε υπ’ όψιν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν είπα τίποτα το διαφορετικό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είπατε ότι το νοµοσχέδιο δεν
λύνει πολλά προβλήµατα, αλλά λύνει µερικά προβλήµατα αρκετών ετών. Εγώ θα σας θέσω το εξής ερώτηµα και εάν θέλετε εκεί
βασίστηκε και η κριτική µας. Αυτά που λύνετε σε ποια κατεύθυνση είναι; Είναι υπέρ της ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα και
της αξιοποίησης της δηµόσιας αγροτικής γης ή αυτή δίνεται
στους ιδιώτες και δίνετε κάτι ψίχουλα, κάτι µικροτεµάχια από
εδώ και από εκεί σε άνεργους και νέους γεωτεχνικούς, ως άλλοθι
και τα φιλέτα τα δίνετε στους µεγάλους; Απορήσατε πού είναι
το κεφάλαιο. Να σας το πω µέσα από το νοµοσχέδιό σας, λοιπόν.
Άρθρο 4: Για δραστηριότητες πρωτογενή τοµέα και επενδύσεις άνω των 3 εκατοµµυρίων ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση
βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας ή εκτάσεις άνω των εκατό στρεµµάτων για οποιοδήποτε σκοπό.
Λοιπόν από τη µια λέτε ότι µοιράζετε αποκλειστικά και µόνο
αγροτική γη και εδώ λέτε ότι δίνετε για βιοµηχανία, για τουριστικούς σκοπούς και για ΑΠΕ. Μάλιστα, όταν είναι για αγροτική γη
βάζετε όριο µέχρι εκατό στρέµµατα ενώ στο κεφάλαιο είναι απεριόριστο. Ας µην κοροϊδεύουµε λοιπόν. Βασίζεστε στο ότι ένας
κόσµος δεν έχει δυνατότητα και δεν θα διαβάσει το νοµοσχέδιο
και λέτε ό,τι θέλετε.
Σας ρωτώ µε σαφήνεια και ακρίβεια. Μπορεί να απαντήσατε
στον καθένα, δεν απαντήσατε όµως στην Επιστηµονική Επιτροπή, που σας κάνει παρατηρήσεις σε µια σειρά άρθρα για παραβιάσεις και εµείς αναµένουµε την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για πολύ λίγο, για δύο λεπτά.
Έχετε µιλήσει ήδη πάρα πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Την 1η Απριλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα γιορταστεί στο
Νοµό Λάρισας, στο Κιλελέρ, η επέτειος του Κιλελέρ και θα έρθει,
όπως εγράφη, ο κ. Σκανδαλίδης. Απλώς να θυµίσω στον κύριο
Υπουργό ότι δυόµισι περίπου χρόνια πριν, στον ίδιο χώρο, ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είχε πει, κύριε Σαλµά, ότι οι αγρότες πρέπει
να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και όσον αφορά το
χρόνο συνταξιοδότησής τους από τον ΟΓΑ, θα πρέπει ιδίως για
την αγρότισσα, να µειωθεί από το εξηκοστό πέµπτο έτος στο
εξηκοστό. Τώρα λοιπόν καλά θα κάνει ο κ. Σκανδαλίδης ή ο κ.
Δριβελέγκας να µην εµφανιστούν καθόλου στο Κιλελέρ, διότι
αυτά που έταξαν, αυτά που είπαν, θα τα βρουν απλώς µπροστά
τους.
Δεύτερον, µας είπε ο παριστάµενος κύριος Υπουργός -τον
οποίο εκτιµώ πάρα πολύ προσωπικά- ότι είναι ένα νοµοσχέδιο
που προσπαθεί να ξεκαθαρίσει πράγµατα και αυτό το επανέλαβε
τρεις-τέσσερις φορές.
Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, πώς ξεκαθαρίζουν τα πράγµατα για
να µην έχει αυταπάτες ο ελληνικός λαός τι παιχνίδια παίζονται.
Θα διαβάσω µόνο ένα χωρίο του νοµοσχεδίου άνευ περαιτέρω
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σχολιασµού. «Τα ακίνητα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι: Τα ακίνητα
που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3147/2003
(Α’135) όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 19 του άρθρου
12 του ν. 3208/2003 (Α’303) και αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 12, 33α και 33β του άρθρου 20 του ν. 3399/2005
(Α’255), την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ιδίου νόµου, την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α’77), καθώς και
µε τις πράξεις δωρεάς ή κληρονοµιάς.»
Αυτό είναι το νοµοσχέδιο που ξεκαθαρίζει το πράγµατα; Ρωτώ
τον κύριο Υπουργό να µου πει τι κατάλαβε από αυτό που διάβασα. Τι λέει, παραδείγµατος χάριν, η παράγραφος 9 του άρθρου 13 του ιδίου ν. 3399/2005; Τίποτα! Έτσι νοµοθετείτε, κατ’
αυτόν τον τρόπο. Και έρχεστε και λέτε µε παρρησία και ανενδοίαστα ότι ξεκαθαρίζει τα πράγµατα. Τα µπουρδουκλώνετε τα
πράγµατα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα. Σας βλέπει ο ελληνικός λαός και γελάει αν νοµοθετείτε κατ’
αυτόν τον τρόπο.
Και βεβαίως έρχοµαι σε ένα άλλο ζήτηµα. Είπε επίσης ο παριστάµενος Υπουργός, τον οποίο, τονίζω και πάλι, αγαπώ πάρα
πολύ και εκτιµώ: Μα τι µεγάλο πράγµα προσφέρει αυτό το νοµοσχέδιο. Απαγορεύει, λέει, στον Υπουργό να δίδει κατά κυριότητα γαίες του δηµοσίου.
Με αυτό που λέτε, ότι δεν µπορεί να δώσει κατά κυριότητα
γαίες του δηµοσίου κ.λπ., µη νοµίζετε ότι κάτι λέτε. Γιατί; Θα σας
πω ένα παράδειγµα. Έχουµε εποικιστικές εκτάσεις, έχουµε κι
εµείς εκεί στον Τύρναβο, που δόθηκαν για αποκατάσταση κτηνοτρόφων. Είχαν κοπάδια οι άνθρωποι κ.λπ.. Σαράντα, πενήντα,
εξήντα χρόνια τα πήραν, τα εκµεταλλεύτηκαν και έκαναν τι έκαναν.
Για πείτε µου τώρα τι πρόβληµα θα είχατε εσείς, τι πρόβληµα
θα είχαµε εµείς, τι πρόβληµα θα είχε ο οποιοσδήποτε, να δοθούν
οι εκτάσεις αυτές, κατά κυριότητα στη βάση, δύο απαραιτήτων
προϋποθέσεων.
Προϋπόθεση πρώτη, ότι ποτέ δεν θα αλλάξει η γεωργοκτηνοτροφική τους χρήση, ποτέ εις το διηνεκές και δεύτερον, αν επρόκειτο να µεταβιβαστούν ή να πωληθούν ή οτιδήποτε άλλο, θα
πρέπει να δοθούν µόνο σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότη. Τι πρόβληµα θα είχατε εσείς δηλαδή, ακόµα και αν δίνατε την κυριότητα;
Άρα µην επαίρεστε ότι υπάρχει κάποια µεγάλη στόχευση στο
νοµοσχέδιο αυτό. Μην προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε τα πράγµατα. Είναι ένα νοµοσχέδιο µπουρδουκλωµένο. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δεν επιλύει προβλήµατα. Συνεχίζονται τα
προβλήµατα, τα οποία θα τα βρείτε µπροστά σας. Προσπαθείτε
να κάνετε χειρισµούς -γιατί εσείς αναφερθήκατε στο θέµα, εγώ
δεν ήθελα να το ανοίξω- προεκλογικής στόχευσης. Σας πήραν
χαµπάρι όµως. Δεν σας πιστεύει κανένας πλέον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ κι εγώ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριο Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πράγµατι έχει το κουράγιο ο κύριος Υφυπουργός και κάθεται υποµονετικά στο έδρανο και
ακούει όλη τη συζήτηση και αυτό είναι τιµητικό για τον ίδιο.
Νοµίζω όµως ότι θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αποφεύγετε να
θίγετε θέµατα τα οποία δεν γνωρίζετε. Να το αποφεύγετε, δεν
είναι κακό. Προσπαθήσατε να µας απαντήσετε για το θέµα των
οµολογιούχων. Και µας λέτε ότι έχει διαβεβαιώσει η Κυβέρνηση
αυτά που έχει διαβεβαιώσει και ότι θα τα τηρήσει.
Καλά -µε συγχωρείτε που αναφέροµαι και λίγο προσωπικάεφηµερίδες δεν διαβάζετε; Συνήρθε και το Eurogroup το οποίο
ασχολήθηκε µε το θέµα των οµολογιούχων και των περίφηµων,
υποτιθέµενων δεσµεύσεων της Κυβέρνησης. Και τι είπε το Eurogroup και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα είπε ο κ. Γιούνκερ, Πρόεδρος του Eurogroup; Είπε ότι δεν θα υπάρχει καµµία εξαίρεση
όσον αφορά το κούρεµα και αυτό αφορά και τους οµολογιού-
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χους, φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες. Και αυτή είναι µια απόφαση του Eurogroup, την οποία συµφώνησε και η ελληνική Κυβέρνηση. Βούιξε ο τόπος, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ιστοσελίδες,
εφηµερίδες.
Και άρχισε µετά από αυτό να τα µασάει εδώ ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών. Δεν αναφέροµαι προσωπικά, εννοώ ως κυβερνητική θέση, ως κυβερνητική πολιτική. Σας ερωτούµε εδώ πέρα
και σας είπα µάλιστα ότι το καταλαβαίνω, ότι µπορεί να µην
απαντήσετε σήµερα, ασφαλώς θα θέλετε µια ενηµέρωση να ξέρετε τι γίνεται και να µας πείτε, αν µπορείτε να µας πείτε. Και
εσείς ερχόσαστε να µας λέτε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά πολίτες που καλή τη
πίστει, νόµιµα, εµπιστεύτηκαν τις οικονοµίες τους στο ελληνικό
δηµόσιο, στα ελληνικά οµόλογα. Αφορά επίσης εργαζόµενους
που απολύθηκαν από την Ολυµπιακή Αεροπορία και εξαναγκάστηκαν τις αποζηµιώσεις τους να τις λάβουν σε οµόλογα.
Δεν είναι δυνατόν να χαθούν οι οικονοµίες τους και τα λεφτά
αυτών των ανθρώπων τώρα στο όνοµα του κουρέµατος. Χάνει
κάθε ίχνος αξιοπιστίας το ελληνικό δηµόσιο απέναντι σε ανθρώπους που του εναπόθεσαν τις οικονοµίες µιας ζωής, απέναντι και
στους απολυµένους που το ίδιο απέλυσε.
Επίσης δεν µας δώσατε µία ουσιαστική απάντηση για το θέµα
της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας αλλά και του Ταµιευτηρίου, το οποίο είναι συναφές και το έθιξα. Η Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδας είναι η αγροτική γη. Δεν µπορείτε να λέτε ότι φέρνετε νοµοσχέδιο, για να προστατεύσετε την αγροτική γη και να
αφήνετε εκτεθειµένη, έτοιµη να πέσει στον Καιάδα, την Αγροτική
Τράπεζα και να χρησιµοποιείτε δύο µέτρα και δύο σταθµά, ένα
µέτρο που αφορά τις ιδιωτικές τράπεζες τις οποίες ανακεφαλαιοποιείτε και ένα άλλο µέτρο που αφορά τις κρατικές τράπεζες,
αυτές στις οποίες έχει το κράτος τον έλεγχο και τις οποίες αφήνετε να ρηµάξουν και να µείνουν στο έλεος του κουρέµατος του
PSI. Από τη µια ανακεφαλαιοποιείτε και ενισχύετε τους ιδιώτες
τραπεζίτες και από την άλλη, αφήνετε τις κρατικές τράπεζες να
ρηµάξουν και ειδικά την Αγροτική Τράπεζα, θέτοντας σε κίνδυνο
όλη την αγροτική γη στην Ελλάδα. Και όταν λέω όλη, κυριολεκτώ, διότι σήµερα έχουν πνιγεί στα δάνεια οι αγρότες και δεν
έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης τουλάχιστον εξόφλησης. Και αν
η Αγροτική Τράπεζα ιδιωτικοποιηθεί και πάει σε ιδιωτικά χέρια,
καταλαβαίνετε τι θα γίνει µε την αγροτική γη.
Μας λέτε τώρα ότι οι παρατηρήσεις ήταν δευτερεύουσες επί
του νοµοσχεδίου και ότι θα έπρεπε –υποτίθεται- εµείς να το ψηφίσουµε επί της αρχής. Φαίνεται ότι δεν ακούσατε προσεκτικά
την εισήγηση της Λίτσας Αµµανατίδου εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν την ακούσατε και δεν ακούσατε τις αιτιάσεις της ή δεν θέλετε να σηµειώσετε ακριβώς τα σηµεία αυτά που είναι καίρια και
οι διαφωνίες είναι ουσιώδεις.
Μιλάτε για µια γη που έχει το Υπουργείο και την οποία υποτίθεται θέλετε να αξιοποιήσετε σε όφελος της αγροτικής οικονοµίας. Αυτό από πού φαίνεται στο νοµοσχέδιό σας; Δεν φαίνεται
πουθενά. Αναφέρεται απλώς. Όµως µαζί προσθέτετε ότι εκτάσεις άνω των εκατό στρεµµάτων και επενδύσεις 3 εκατοµµυρίων
θα µπορούν να δίνονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, σε ξενοδοχεία και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Χρειάζεται να µας το εξηγήσετε. Τι εννοείτε «οποιονδήποτε άλλο
σκοπό»; Δηλαδή, ποιος είναι ο άλλος σκοπός; Είναι ξενοδοχεία,
είναι βιοµηχανία, είναι βιοτεχνία; Τι είναι; Κινητή τηλεφωνία; Όταν
λέτε «οποιοσδήποτε άλλος σκοπός» πάει πολύ µακριά η βαλίτσα.
Να αναφέρετε συγκεκριµένα. Όταν λέτε εκεί ότι µπορείτε να κάνετε άνω των εκατό στρεµµάτων τέτοιες παρεµβάσεις, µε συγχωρείτε αλλά αφήνετε τα πράγµατα εκτός ελέγχου πλέον και
εκτός οποιασδήποτε προοπτικής ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας. Αν θέλετε να κάνετε επιλογές, πρέπει να τις ορίζετε.
Επίσης λέτε ότι θα δίνετε τη γη κατά χρήση σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία υπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Μάλιστα. Υπάρχει µεγαλύτερο παράθυρο που να αφήνετε
ανοιχτό, για να εισχωρήσουν σε εκτάσεις φιλέτα, ιδιωτικά συµφέροντα, στο όνοµα των κοινωφελών σκοπών; Εγώ ιδρύω ένα
κοινωφελές σωµατείο, µία κοινωφελή εταιρεία, ένα κοινωφελές
ίδρυµα και λέω ότι είναι ιδιωτικού δικαίου. Θα µου δώσετε λοιπόν
αγροτική γη έτσι, χωρίς κανένα περιορισµό, χωρίς καµµιά συζή-
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τηση; Πάρτε κόσµε; Παραδείγµατα σας αναφέρω, τα οποία όµως
είναι απολύτως χαρακτηριστικά.
Επίσης νοµιµοποιείτε τις αυθαίρετες καταπατήσεις δηµοσίων
εκτάσεων. Το κάνετε στο άρθρο 22 ή 23, αν θυµάµαι καλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στο 29.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, το 29 είναι άλλο. Αυτά, τα
προ του ’93, τα άλλα που δεν είναι και αρµόδιο διοικητικό όργανο
και έδωσε την άδεια κυριότητας. Δεν πειράζει που δεν είναι αρµόδιο. Ρουσφέτι έγινε. Το ξεπερνάµε έτσι. Πριν από το ’93 ανοίγετε ένα δρόµο. Γιατί αύριο µε αυτά τα νοµοσχέδια, το ’93 θα
γίνει 2003, µετά το 2013 κ.ο.κ.. Έτσι γίνονται αυτού του είδους
οι ρυθµίσεις.
Και βεβαίως το άρθρο 29 είναι διάτρητο και από συνταγµατική
άποψη, σάς το θέτει και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Μια κουβέντα για το «κατά χρήση», το οποίο διασφαλίζει την
κυριότητα τού δηµοσίου. Δεν τη διασφαλίζει. Ανοίγει το δρόµο
για να µη διασφαλιστεί. Γιατί τι λέτε; Μπορεί µέχρι και είκοσι
πέντε χρόνια να είναι κατά χρήση και ύστερα επιπλέον άλλα
δέκα, φθάνουµε αισίως τα τριάντα πέντε. Και από εκεί και πέρα,
µου λέτε αν µετά από τριάντα πέντε χρόνια διαχείρισης, χρήσης,
θα µπορέσει ποτέ το δηµόσιο να πει σε αυτόν «βγες έξω»; Απλώς
δεν το λέτε. Όταν όµως δίνετε χρήση για τριαντακονταπενταετία
και µάλιστα µε τέτοιου είδους δραστηριότητες, προφανώς έχετε
κλείσει το µάτι σε όποιον πάρει αυτήν τη χρήση, ότι µετά την
τριακονταπενταετία θα πάρει και την κυριότητα. Και θα έρθετε
εδώ µε µία διάταξη και θα το θεσµοθετήσετε εκ των πραγµάτων,
γιατί είναι λογικό. Μετά από τα τριάντα πέντε χρόνια να του πείτε
«θα σε διώξω»; Εκτός αν ανανεώσετε για άλλα τριάντα πέντε
χρόνια τη χρήση, οπότε είναι δώρον άδωρον η χρήση. Η χρήση
όταν δεν είναι περιορισµένη και είναι αόριστη, είναι κυριότητα
πλέον. Και είναι κυριότητα µάλιστα χωρίς τίµηµα. Καταλαβαίνετε
τι θέλω να πω.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εµείς έχουµε σοβαρά επιχειρήµατα να είµαστε εναντίον του νοµοσχεδίου σας επί της αρχής.
Αυτό το εκθέσαµε και θα µας δοθεί η δυνατότητα αύριο, στα
άρθρα, να τεκµηριώσουµε ακόµα περισσότερο την άποψή µας.
Ο τόπος χρειάζεται µια πολύ µεγάλη στροφή προς τον πρωτογενή τοµέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία. Αυτή η γη που είναι
ακόµα στα χέρια του δηµοσίου, είναι πολύτιµη και µπορεί να παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Θέλει όµως σχεδιασµό, θέλει επεξεργασία, θέλει άλλη αντίληψη, για να µπορέσετε να κάνετε το σωστό
σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Δριβελέγκας, για µια κουβέντα και κλείνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Λαφαζάνη, δεν φιλοδοξώ να είµαι εδώ
µετά από τριάντα πέντε χρόνια, για να φέρουµε άλλο νοµοσχέδιο
που θα δίνει την κυριότητα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε µία τέτοια
φιλοδοξία. Εν πάση περιπτώσει µάλλον δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Θα τα πούµε όµως αναλυτικά στα άρθρα.
Δεν υπάρχουν οι φόβοι που λέτε. Τι να κάνουµε; Σε κάθε περίπτωση εδώ το είπατε. Πάτε στην επαρχία που έχουν τα προβλήµατα και πείτε αυτά που είπατε εδώ, ότι αυτό το σχέδιο νόµου
πρέπει να αποσυρθεί. Να το πείτε σε αυτούς που περιµένουν να
λυθεί το πρόβληµά τους.
Και δεν είναι προεκλογικό. Ακούστηκε και αυτό, ότι το φέρνουµε τώρα. Από τη µια µας κατηγορούν ότι είναι προεκλογικό
και από την άλλη, ότι δεν λύνει προβλήµατα. Αυτό είναι από το
καλοκαίρι ανεβασµένο στο διαδίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, όπως και στους προηγούµενους, γιατί µπήκαν πολλά ζητήµατα.
Να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Εγώ είµαι εδώ, όπως είπατε
σωστά, από το απόγευµα, έχω ακούσει όλους σας και προσπαθώ
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να βρω οτιδήποτε και από τις δικές σας παρατηρήσεις και της κ.
Αµµανατίδου. Αύριο θα κάνουµε πολλές διευκρινίσεις, για να µην
έχουµε αφήσει καµµιά αµφιβολία γι’ αυτά που είπατε.
Έφυγε ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Απέφυγα εγώ
να κάνω αναφορά στο παρελθόν. Εσείς µε γνωρίζετε. Μάλλον
δεν γνωρίζει ότι είµαι καλός γνώστης των αγροτικών θεµάτων και
τού τι έλεγε ο καθένας και τι έκανε ο καθένας τα προηγούµενα
χρόνια.
Κακώς γύρισε στο παρελθόν ο κ. Σαλµάς. Εγώ µία κουβέντα
θα του πω, ότι σήµερα που µιλάµε πληρώνουµε µόνο από δύο
Υπουργούς 850.000.000 πρόστιµα, από τον κ. Χατζηγάκη της
Νέας Δηµοκρατίας 500.000.000 περίπου και 280.000.000 περίπου, από τον κ. Κοντό. Να µιλήσω για τον ΕΛΓΑ 4,5 δισεκατοµµύρια; Να τα κάνουµε µία σούµα όλα αυτά, να δείτε το τι γίνεται;
Σε ό,τι αφορά τον κ. Ροντούλη, δεν ξέρω ποιος θα πάει από
την πολιτική ηγεσία στο Κιλελέρ, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, δεν
έχω πρόβληµα να πάω και πάω παντού. Ξέρετε γιατί πάω παντού;
Γιατί έχω µια συνεπή πορεία όλα τα χρόνια, λέω αυτά που πιστεύω, λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους και ο κόσµος τα καταλαβαίνει. Και να ξέρετε ότι ο αγροτικός κόσµος από αυτήν την
πολιτική ηγεσία έχει τη µεγαλύτερη στήριξη που µπορεί να υπάρξει σε αυτό το περιβάλλον. Είναι η µόνη τάξη –το έχω πει επανειληµµένα- η οποία δεν έχει θιγεί άµεσα, όχι έµµεσα όπως όλοι
µας. Τις ενισχύσεις; Στο λεπτό, ακριβώς τις παίρνει όλες. Τα προγράµµατα; Την επιστροφή του ΦΠΑ; Προσπαθούµε λοιπόν σε
αυτό το περιβάλλον να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυ ασφάλειας
για τον αγρότη και αυτό το αναγνωρίζει και γι’ αυτό δεν βλέπουµε αυτά που γίνονταν, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι άλλοι
να πυροδοτήσουν το κλίµα, νοµίζοντας έτσι ότι θα έχουν εκλογικά οφέλη. Ο αγρότης αυτά τα κατανοεί.
Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω µε αυτό. Λέω ότι
εµείς την επόµενη εβδοµάδα ολοκληρώνουµε όλο το θεσµικό
πλαίσιο που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Και το αναγνωρίζετε και
εσείς ότι εµείς έχουµε δουλέψει πολύ γι’ αυτόν τον τοµέα το γεωργικό και έχουµε δώσει και λύσεις και διεξόδους.
Μιλάνε όλοι για το «κίνηµα της πατάτας». Καλοδεχούµενο.
Αυτό όµως τι δείχνει; Αυτό που είπαµε στο σχέδιο νόµου για τους
συνεταιρισµούς. Οι αγρότες επιτέλους να οργανωθούν σε συνεταιρισµούς και µπορούν να πηγαίνουν να τα πουλάνε σε οποιαδήποτε αγορά θέλουν και λαϊκή και βεβαίως και διαµέσου του
διαδικτύου. Αυτό λέµε. Αυτό δείχνει και το κίνηµα. Αυτό πρέπει
να κάνουν οι αγρότες και όχι αυτό που έκανα εγώ για να τους
βοηθήσω και έχω πάρει βεβαίως και τα συγχαρητήρια τους, τα
οποία δεν τα θέλω, από το Νευροκόπι, από τη Βοιωτία και παντού, που διέταξα αυστηρούς ελέγχους στις εισαγωγές πατάτας.
Τα ξέρετε, κύριε Ροντούλη. Έχω αποκλείσει να έρχονται. Άλλαξα
τις πύλες εισόδου. Αυτές δεν είναι σωστές µέθοδοι. Το έκανα
µόνο και µόνο για να φύγει από πάνω το µεγάλο πρόβληµα και
δεν θέλω τα συγχαρητήρια αυτών. Θέλω να κάνουν αυτό που
πρέπει και αυτό που πρέπει, είναι να οργανωθούν σαν συνεταιρισµοί και να τα δώσουν, να πάνε θεσµικά µέσα στα δηµοπρατήρια, τα οποία θα κάνουµε ή τουλάχιστον µέσα στις λαϊκές αγορές
και µέσα από το διαδίκτυο, να πωλούν τα προϊόντα τους, προς
όφελος δικό τους και προς όφελος των καταναλωτών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Δριβελέγκα.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Διαχείριση και
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και
λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
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Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.14’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: α) Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υ-πουργείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Διαχείριση και προστασία
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» και β) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρ- θρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για αίτηση
άρσης ασυλίας Βουλευτού, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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