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Αθήνα, σήµερα στις 6 Απριλίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Οιχαλίας αιτείται την παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων των
εταιρειών «Ελαιουργεία - Πυρηνελουργία Ε.Π.Ε.» και «Οικοενέργεια Α.Ε.» που είναι εγκατεστηµένες στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος των Aπανταχού Καρουσιωτών «ο Άγιος Δηµήτριος» αιτείται την επέκταση του δηµοτικού φωτισµού στον Οικισµό Καρουσίου του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Μ. Ποντιά Πατρών.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Φωτεινή Γεωργακοπούλου αιτείται την επέκταση της τροπολογίας που αίρει τους περιορισµούς για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια των παιδιών των πολυτέκνων και στα παιδιά που διεγράφησαν το 2011 βάσει του
σχετικού νόµου.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιωτικές κλινικές της
Μαγνησίας εξαιτίας της µη καταβολής από των ΕΟΠΥΥ των οφειλοµένων προς αυτές.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών
Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ) αιτείται την άµεση διόρθωση της Εγκυκλίου του ΙΚΑ υπ’
αριθµ. 27/20.3.2012 για το νέο πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων
του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ).
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Νιαβής εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την τρίµηνη καθυστέρηση έκδοσης
βεβαίωσης χρόνου απασχόλησης στο ΙΚΑ.
7) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΓΣ των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ
εκφράζει τις θέσεις της σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική των σχολών µαθητείας του ΟΑΕΔ.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Αστυνοµίας αιτούνται τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.
9) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσµηµατοπωλών και Ωρολογοπωλών
αιτείται την επίλυση θεµάτων που προέκυψαν από την παύση της
λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ).
10) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου αιτείται την επίλυση
του ακτοπλοϊκού προβλήµατος του νησιού και ειδικότερα σε ότι
αφορά τη νέα παράταση που πρόκειται να δοθεί για την αντικατάσταση των παλαιών πλοίων µε νεότερα.
11) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Αργολίδας διαµαρτύρεται για την εξαίρεση των αστυνοµικών
υπαλλήλων από τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος.
12) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συντηρητών και Εγκαταστατών Καυστήρων αιτείται τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των αδειούχων εγκαταστατών αερίων καυσίµων και σε άλλες περιφέρειες
της χώρας και όχι µόνο στην Αττική.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου του
Νοµού Ηρακλείου αιτείται την άµεση αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας σε πρατήρια καυσίµων της περιοχής Μεσσαράς και σε
άλλες τουριστικές περιοχές του Νοµού Ηρακλείου.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία η Εκτελεστική Γραµµατεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων διαµαρτύρεται
για την εξαίρεση των αστυνοµικών υπαλλήλων από τη χορήγηση
του εκλογικού επιδόµατος.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης αιτείται τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στην περιοχή.
16) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Λήµνου εκφράζει την αντίθεσή του στη συγχώνευση του Νοσοκοµείου Λήµνου µε το Βοστάνειο Νοσοκοµείο Λέσβου και αιτείται
τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.
17) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Τήνου
Νοµού Κυκλάδων εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόµενη κατάργηση του παραρτήµατος του ΙΚΑ Τήνου ή την αντικατάστασή
του από υπηρεσία τύπου ΚΕΠ.
18) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μήλου Νοµού Κυκλάδων αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά την κατάργηση του εξεταστικού
κέντρου Μήλου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας.
19) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Επιµελητήρια των Νοµών Αχαΐας,
Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Εύβοιας αιτούνται
την παράταση εξόφλησης των δανείων που έχουν λάβει οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις και προτείνουν σχετικά µέτρα και για άλλες
διευκολύνσεις ρευστότητας.
20) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών του Νοµού Ηλείας εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για την εγκύκλιο επιστροφής ΦΠΑ που δόθηκε
στη δηµοσιότητα στις 30-3-2012 και αφορά την υποβολή αιτήσεων σε ΔΟΥ που διαθέτει τµήµα ελέγχου.
21) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πύλου - Νέστορος
Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την επαναλειτουργία του Τελωνείου
της Πύλου ή την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα αναφέρει
ότι το Τελωνειακό Κλιµάκιο του τελωνείου Καλαµάτας στην Πύλο
είναι µόνιµο.
22) Η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σιθωνίας του Νοµού Χαλκιδικής
αιτείται την τοποθέτηση ιατρού στο περιφερειακό ιατρείο Συκιάς
του πρώην Δήµου Τορώνης.
23) Η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται να διευκρινισθεί το νοµοθετικό
πλαίσιο στο οποίο υπάγονται οι κάτοχοι θέσεων προέδρων και
αντιπροέδρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, σχετικά µε το δικαίωµα
και το ύψος της αποζηµίωσής τους.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων
στους εργαζόµενους του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας και τη διασφάλιση της σταθερής χρηµατοδότησής του.
25) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου Νοµού Λέσβου
αιτείται νοµοθετικής ρύθµισης που θα αποτρέπει τη δροµολό-
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γηση αποκλειστικά πλοίων 4ης κατηγορίας στις γραµµές της Λήµνου.
26) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Μόνιµων και Δόκιµων Λιµενεργατών ΟΛΠ και ο Σύνδεσµος Εποπτών και Αρχιεργατών
ΟΛΠ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το «κούρεµα» των διαθέσιµων περιουσιακών κεφαλαίων τους χωρίς αυτά να αποτελούν οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωσή τους.
27) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ και
Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος αιτείται τη χορήγηση εκλογικού επιδόµατος στα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας.
28) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών
Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το «κούρεµα» των διαθέσιµων περιουσιακών κεφαλαίων των ασφαλισµένων χωρίς
αυτά να αποτελούν οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και χωρίς
προηγούµενη εξουσιοδότησή τους.
29) Οι Βουλευτές, Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
και Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων
και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας αιτούνται τη χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης στους αστυνοµικούς
υπαλλήλους.
30) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σαλαµίνας του Νοµού Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του και αιτείται ενηµέρωσης για
την εξέλιξη του έργου της ζεύξης της Σαλαµίνας µε την ηπειρωτική Αττική.
31) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών
Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στο «κούρεµα» των διαθέσιµων περιουσιακών κεφαλαίων των ασφαλισµένων της χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότησή τους και χωρίς αυτά να αποτελούν
οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
32) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Ωρωπού του Νοµού Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο µεταφοράς των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου από το
Καπανδρίτι στο Δήµο Μαραθώνα.
33) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Οιχαλίας του Νοµού Μεσσηνίας εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για την επικείµενη αναστολή λειτουργίας του παραρτήµατος
ΙΚΑ Μελιγαλά.
34) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτροφικών Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ) εκφράζει τις θέσεις
της και αιτείται τη λήψη µέτρων αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των πτηνοτροφικών µονάδων.
35) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Χανίων αιτείται τη χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος στους
αστυνοµικούς.
36) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Κρήτης επισηµαίνει τις
άµεσες οικονοµικές συνέπειες που θα έχει για τους παραγωγούς
της Κρήτης η προγραµµατισµένη απεργία της Πανελλήνιας Ναυ-
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τικής Οµοσπονδίας και αιτείται την εξεύρεση λύσης.
37) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Χειµαρριωτών επισηµαίνει
την ανεύθυνη συµπεριφορά της νέας δηµαρχιακής αρχής της
Χειµάρρας και αιτείται την εξεύρεση λύσης
38) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Μαµάης αιτείται την
ανάκληση ποινικής δίωξης και τη διαγραφή χρέους του προς το
δηµόσιο λόγω απορίας.
39) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Ρήγα Φεραίου του Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος που προέκυψε από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής
του κόµβου Βελεστίνου, µε τη λειτουργία της ισόπεδης διάβασης
στη στάση Αγίου Γεωργίου.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1636/16-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6424/14-03-2012
έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 3984/09-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καραγκούνη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6453/14-03-
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2012 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4366/12-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6398/14-03-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5860/20-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/5216/69/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

14-03-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 5928/21-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ταλιαδούρου Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ αριθµ. 788/14-03-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 6128/28-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3491/14-03-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, ενσωµατώνοντας συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/
ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/
140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και
όσα χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας
ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ’, του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους
σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη,
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και
µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς
για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους
σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB),
καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
εξαιρουµένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού Σώµατος και
της Ε.Υ.Π.. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η
Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεµβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει άµεσα το
φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεµβολής,
καθώς και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12
περίπτωση λα’ εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα
δίκτυα και µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για
επίδειξη, τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύµφωνα µε την
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κείµενη νοµοθεσία.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α) Στο περιεχόµενο και τη σχετική µε το περιεχόµενο του οπτικοακουστικού τοµέα πολιτική.
β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης
λήψης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής
των σχετικών κυρώσεων και του εδαφίου ιβ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαµβάνεται η υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος µέχρι το σηµείο
εκποµπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για µεταφορά σήµατος και παροχή πρόσθετων ευκολιών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 73.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
Α. Ορισµοί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ευρωπαϊκού δικαίου)
α) «Απλή µεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»:
Η απλή προώθηση για εµπορικούς λόγους και η µεταπώληση σε
τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι
οποίες παρέχονται από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β) «Αποκλειστικά δικαιώµατα»: Τα δικαιώµατα που χορηγούνται σε µία και µόνο επιχείρηση µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών
ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών εντός δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής.
γ) «Απονοµή µίας ραδιοσυχνότητας ή µίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου (καναλιού)»: Εγγραφή
µίας δεδοµένης ραδιοσυχνότητας ή µίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισµένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετηµένο, προκειµένου τούτο να χρησιµοποιηθεί από µία
υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις.
δ) «Γενική Άδεια»: Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώµατα
για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τοµέα που είναι δυνατόν
να εφαρµόζονται σε όλους ή συγκεκριµένους τύπους δικτύων ή
/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
ε) «Γεωγραφικός αριθµός»: Αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται
στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, µέρος της ακολουθίας των
ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων προς το φυσικό τόπο του σηµείου τερµατισµού δικτύου.
στ) «Δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: Το δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την
παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη µεταφορά πληροφοριών µεταξύ
σηµείων τερµατισµού δικτύου.
ζ) «Δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για την παροχή διαθέσιµων στο
κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη µεταφορά φωνητικής επικοινωνίας µεταξύ σηµείων τερµατισµού, καθώς και
άλλες µορφές επικοινωνίας, όπως τηλεοµοιοτυπία και δεδοµένα.
η) «Διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται
στο κοινό.
θ) «Διαθέσιµη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δηµόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: Υπηρεσία διαθέσιµη στο κοινό για τη δηµιουργία και τη λήψη άµεσα ή έµµεσα, εθνικών κλήσεων ή εθνικών
και διεθνών κλήσεων µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε
εθνικό ή διεθνές σχέδιο αριθµοδότησης.
ι) «Διακρατικές αγορές»: Οι αγορές που προσδιορίζονται από
την Ε.Ε. και καλύπτουν την Κοινότητα ή σηµαντικό µέρος της ευρισκόµενο σε περισσότερα από ένα κράτη - µέλη.
ια) «Διαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισσότερων
συστηµάτων ή εφαρµογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και
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να χρησιµοποιούν αµοιβαία τις πληροφορίες αυτές.
ιβ) «Διασύνδεση»: Η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες
µίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της
ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες µπορούν να
παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη που
έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος
πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης
δηµόσιων δικτύων.
ιγ) «Διασύνδεση Προγράµµατος Εφαρµογής (ΑPI)»: Η διασύνδεση λογισµικού µεταξύ των εξωτερικών εφαρµογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών,
και του προηγµένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις.
ιδ) «Δικαίωµα χρήσης ή εκχώρηση (µίας συχνότητας ή ενός
ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»: Εξουσιοδότηση που δίνεται από την
αρµόδια αρχή για τη χρησιµοποίηση από ένα σταθµό ραδιοεπικοινωνιών µίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισµένου διαύλου
ραδιοσυχνότητας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις.
ιε) «Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: Οποιαδήποτε κατά
κύριο λόγο καλωδιακή υποδοµή που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στο κοινό.
ιστ) «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθµών»: Το δίκτυο δύο
ή περισσότερων επίγειων σταθµών οι οποίοι συνδέονται µεταξύ
τους µε δορυφόρο.
ιζ) «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαµβανοµένων µη ενεργών
στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη
χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, περιλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων,
των σταθερών (µεταγωγής µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, περιλαµβανοµένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων
δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των
δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των
µεταφερόµενων πληροφοριών.
ιη) «Δορυφορικό δίκτυο»: Δορυφορικό σύστηµα ή µέρος δορυφορικού συστήµατος, αποτελούµενο από ένα µόνο δορυφόρο
και τους συνεργαζόµενους επίγειους σταθµούς.
ιθ) «Δορυφορικό σύστηµα»: Διαστηµικό σύστηµα που χρησιµοποιεί έναν ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της γης.
κ) «Εθνική Ρυθµιστική Αρχή»: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
κα) «Ειδικά δικαιώµατα»: Τα δικαιώµατα που χορηγούνται σε
περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδοµένης γεωγραφικής
περιοχής, οι οποίες: α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθµό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να
παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαµβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική
από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειµενικά, αναλογικά και
αµερόληπτα κριτήρια ή β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, µε κριτήρια
διαφορετικά των ανωτέρω, νοµικά ή κανονιστικά πλεονεκτήµατα
τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή να αναλαµβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους.
κβ) «Ειδικές Οδηγίες»: Η Οδηγία 2002/20/ΕΚ (Οδηγία για την
αδειοδότηση), η Οδηγία 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση),
η Οδηγία 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την καθολική υπηρεσία) και η
Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
κγ) «Επιβλαβείς παρεµβολές»: Οι παρεµβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και αυτές που µε οποιον-
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δήποτε άλλο τρόπο υποβαθµίζουν σοβαρά, εµποδίζουν ή επανειληµµένα διακόπτουν µία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς, κοινοτικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
κδ) «Καθολική υπηρεσία»: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών,
όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο, συγκεκριµένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιµο για κάθε τελικό χρήστη στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και,
υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή
τιµή.
κε) «Καταναλωτής»: Το φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή
ζητά διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλµατός του.
κστ) «Κατανοµή ραδιοφάσµατος»: Ο καθορισµός δεδοµένης
ζώνης συχνοτήτων προς χρήση από µια ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπου απαιτείται υπό καθορισµένες συνθήκες.
κζ) «Κλήση»: Σύνδεση που πραγµατοποιείται µέσω διαθέσιµης
στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπει
αµφίδροµη επικοινωνία οµιλίας.
κη) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: Τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό
εν γένει, για τη χρήση του οποίου µπορεί να απαιτείται χρήση
κέρµατος, πιστωτικής, χρεωστικής ή / και προπληρωµένης κάρτας, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται
µε κώδικα επιλογής.
κθ) «Μη γεωγραφικός αριθµός»: Όποιος αριθµός δεν είναι γεωγραφικός και περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, όπως αριθµοί κινητών τηλεφώνων, αριθµοί ατελούς κλήσης,
αριθµοί πρόσθετου τέλους κ.λπ..
λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η σύσταση, η
λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου δικτύου.
λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
λβ) «Προηγµένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισµός»: Οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής
τηλεόρασης.
λγ) «Πρόσβαση»: Η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε
άλλη επιχείρηση βάσει καθορισµένων όρων σε αποκλειστική ή
µη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχοµένου ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.
Αφορά µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και
συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν τη σύνδεση εξοπλισµού µέσω σταθερών ή µη σταθερών µέσων (συγκεκριµένα
περιλαµβάνει την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καθώς και σε
ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών
µέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδοµή (που
περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε πληροφορικά
συστήµατα πληροφοριών ή σε βάσεις δεδοµένων για την προπαραγγελία, καταχώριση και ενεργοποίηση, παραγγελία, υποβολή αιτήσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και για την
τιµολόγηση, την πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που παρέχουν ισοδύναµες λειτουργικές δυνατότητες, την
πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για την περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήµατα µε υπό όρους πρόσβαση για
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.
λδ) «Σηµείο Τερµατισµού Δικτύου» (Σ.Τ.Δ.): Το υλικό σηµείο
στο οποίο παρέχεται στο συνδροµητή πρόσβαση στο δηµόσιο
δίκτυο επικοινωνιών. Στα δίκτυα µεταγωγής ή δροµολόγησης, το
Σ.Τ.Δ. καθορίζεται µέσω συγκεκριµένης διεύθυνσης δικτύου, η
οποία µπορεί να συνδέεται µε το όνοµα ή τον αριθµό του συνδροµητή.
λε) «Σταθερή Ασύρµατη Πρόσβαση»: Η πρόσβαση του συνδροµητή στο δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών, στην οποία το σηµείο
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τερµατισµού δικτύου του συνδροµητή και το σηµείο πρόσβασης
του δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών είναι σταθερά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν
απονεµηθεί για το σκοπό αυτόν.
λστ) «Σταθµός ραδιοεπικοινωνιών»: Ένας ή περισσότεροι
σταθµοί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των
πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή µίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας.
λζ) «Συναφείς ευκολίες»: Οι υλικές υποδοµές και συναφείς
υπηρεσίες και άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται
µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή
έχουν τη δυνατότητα αυτή. Περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους
και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς,
φρεάτια και κυτία σύνδεσης.
λη) «Συναφείς υπηρεσίες»: Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή
υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν
τη δυνατότητα αυτή. Περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, συστήµατα
µετατροπής αριθµών ή συστήµατα που παρέχουν παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες, συστήµατα µε υπό όρους πρόσβασης
και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραµµάτων, καθώς και άλλες
υπηρεσίες όπως στοιχεία ταυτοποίησης, θέσης και διαθεσιµότητας χρήστη.
λθ) «Συνδροµητής»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
µ) «Σύστηµα υπό όρους πρόσβασης»: Κάθε τεχνικό µέτρο
ή/και ρύθµιση, στο οποίο η πρόσβαση σε προστατευόµενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σε κατανοητή µορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδροµητικής σχέσης ή άλλης µορφής
προγενέστερης άδειας, που χορηγείται σε ατοµική βάση.
µα) «Τέλη Διέλευσης»: Τα τέλη που επιβάλλονται εφάπαξ για
τις εργασίες κατασκευής ή επεκτάσεως υποδοµής δικτύου.
µβ) «Τέλη χρήσεως δικαιώµατος διέλευσης»: Τα τέλη που καταβάλλονται περιοδικά, ως αντιστάθµισµα για την, εκ µέρους του
κυρίου της υποδοµής δικτύου, άσκηση του δικαιώµατος διέλευσης.
µγ) «Τελικός χρήστης»: Χρήστης που δεν παρέχει δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό.
µδ) «Τοπικός βρόχος»: Φυσικό κύκλωµα που συνδέει το σηµείο
τερµατισµού του δικτύου µε τον κεντρικό κατανεµητή ή µε την
αντίστοιχη υποδοµή στο σταθερό δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
µε) «Υπηρεσία ασύρµατης ευρυεκποµπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκποµπές προορίζονται για λήψη από
το κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει εκποµπές
ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκποµπής.
µστ) «Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήµατα εκπεµπόµενα ή αναµεταβιβαζόµενα από διαστηµικούς σταθµούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής ο όρος «απευθείας λήψη» περιλαµβάνει τόσο την ατοµική όσο και τη συλλογική.
µζ) «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Μία υπηρεσία που περιλαµβάνει τη µετάδοση, την εκποµπή ή / και τη λήψη ραδιοκυµάτων
για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.
µη) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: Τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν µέρει, από προγράµµατα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειµένου
να παρουσιαστούν σε µορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους
ύψους. Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου 16:9.
µθ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Οι υπηρεσίες
που παρέχονται συνήθως έναντι αµοιβής των οποίων η παροχή
συνίσταται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα,
που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις. Στις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαµβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχοµένου, που µεταδίδεται µέσω
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (Α’ 28) όπως ισχύει, και οι
οποίες δεν αφορούν, εν όλω ή εν µέρει, τη µεταφορά σηµάτων
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ν) «Φορέας εκµετάλλευσης»: Η επιχείρηση που παρέχει ή της
επιτρέπεται να παρέχει δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή µία συναφή ευκολία.
να) «Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» (Body of European Regulators of Electronic
Communications - BEREC): Ο φορέας που συγκροτήθηκε µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (L 337, σ.1), της 25ης Νοεµβρίου 2009, µε σκοπό
να συµβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου ρυθµιστικού περιβάλλοντος στα κράτη - µέλη.
νβ) «Χρήστης»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί
ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Β. Λοιποί Ορισµοί
α) «Αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων»: Η δηµόσια
αρχή που είναι αρµόδια για την ανάθεση της σύµβασης υλοποίησης των δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και
κάθε άλλης σύµβασης παραχώρησης της τεχνικής, επιχειρησιακής και εµπορικής διαχείρισης των δικτύων αυτών κατά το διάστηµα της λειτουργίας τους.
β) «Δηµόσια αγροτικά δίκτυα»: Δηµόσια υποδοµή ευρυζωνικών
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιορίζεται στις υποεξυπηρετούµενες περιοχές και η ανάπτυξη της οποίας χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους πόρους στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
από την Ε.Ε. καθεστώτος ενίσχυσης µε αριθµό απόφασης
SA.32866 (2011/N) – Ελλάδα της 11.11.2011.
γ) «Διακυβέρνηση Διαδικτύου»: Η ανάπτυξη και η εφαρµογή
από τις Κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, κοινών αρχών, κανόνων, κανονισµών, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και δράσεων που διαµορφώνουν την εξέλιξη και τη χρήση του Διαδικτύου.
δ) «Διανοµέας ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην
αλυσίδα εφοδιασµού, το οποίο αναλαµβάνει εµπορικές δράσεις,
αφού το προϊόν έχει διατεθεί στην κοινοτική αγορά.
ε) «Διαχειριστής δηµόσιου αγροτικού δικτύου»: Εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση/λειτουργία
του Δικτύου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος και των κανονιστικών κειµένων που διέπουν το έργο ανάπτυξης των δηµόσιων αγροτικών δικτύων που υλοποιείται υπό
τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος ενίσχυσης µε αριθµό
απόφασης SA.32866 (2011/N) – Ελλάδα της 11.11.2011 και τη
µεταγενέστερη λειτουργία του.
στ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: Μητρώο, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά µε την απονοµή
και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων.
ζ) «Ειδικό Ραδιοδίκτυο»: Κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας,
µέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελµατικών αναγκών του ή των επιδιωκόµενων από αυτό σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων τους και χρησιµοποιούνται από κλειστό αριθµό χρηστών.
η) «Εισαγωγέας/Υπεύθυνος για τη διάθεση στην κοινοτική
αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα
εφοδιασµού, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, το οποίο διαθέτει
προϊόν από τρίτη χώρα στην κοινοτική αγορά.
θ) «Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ραδιοεξοπλισµού και τη-
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λεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού»: Οποιοδήποτε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, το οποίο λειτουργεί εξ ονόµατος του κατασκευαστή, όταν ο κατασκευαστής δεν
είναι εγκατεστηµένος στην κοινοτική αγορά.
ι) «Hλεκτρονική Eγκατάσταση»: Συγκρότηµα που αποτελείται
από Ηλεκτρονικές Συσκευές και Ηλεκτρονικά Υποσυστήµατα,
καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδοµένων, κεραίες εκποµπής και λήψεως, ηλεκτροακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονόµους
που ελέγχονται µε ασθενή ρεύµατα, ενδεικτικά όργανα µε τα
απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο από την έξοδο του συστήµατος τροφοδοσίας
και µετά, συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β Ειδικότητας.
ια) «Hλεκτρονική Συσκευή»: Αυτοτελής λειτουργική µονάδα
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα Ηλεκτρονικά Υποσυστήµατα (συνθέσεις ηλεκτρονικών στοιχείων και άλλων εξαρτηµάτων όπως αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυµατοδηγοί
και λοιπά στοιχεία κυκλωµάτων), καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδοµένων, κεραίες εκποµπής και λήψεως, ηλεκτροακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονόµους που ελέγχονται µε ασθενή
ρεύµατα, ενδεικτικά όργανα, κατάλληλα συναρµολογηµένα, συσκευασµένα σε µόνιµο κλειστό πλαίσιο, που µπορεί να µεταφερθεί από χώρο σε άλλο χώρο χωρίς να διαιρείται στα µέρη που τη
συνιστούν.
ιβ) «Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα»: Διάταξη µε ή χωρίς ανεξάρτητη ηλεκτρική τροφοδοσία, που αποτελείται απαραίτητα από
ηλεκτρονικά στοιχεία και άλλα εξαρτήµατα όπως αντιστάσεις,
πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυµατοδηγούς και λοιπά στοιχεία
κυκλωµάτων και προορίζεται να ενταχθεί σε ένα ενιαίο λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστηµα. Το Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα µπορεί
ακόµη να περιλαµβάνει διατάξεις αποθήκευσης δεδοµένων, κεραίες εκποµπής και λήψεως, ηλεκτροακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονόµους που ελέγχονται µε ασθενή ρεύµατα, ενδεικτικά
όργανα, κ.α..
ιγ) «Κατασκευαστής ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού
τερµατικού εξοπλισµού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, το οποίο είναι υπεύθυνο για το
σχεδιασµό και την κατασκευή προϊόντος, µε σκοπό να το διαθέσει στην αγορά εξ ονόµατός του. Ως κατασκευαστής νοείται και
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο αναθέτει
σε τρίτους το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συναρµολόγηση, τη
συσκευασία, την επεξεργασία ή την επισήµανση προϊόντος, προκειµένου να το διαθέσει στην αγορά υπό την επωνυµία του.
ιδ) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιµοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις
Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας, την Ε.Υ.Π., το Λιµενικό Σώµα, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις
ξένες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές, βάσει διµερούς
διακρατικής συµφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα
οποία δεν χρησιµοποιούνται για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα,
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
ιε) «Όνοµα Χώρου»: Ένα αλφαριθµητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σκοπό
τη χρήση, από το συγκεκριµένο πρόσωπο ή µε τη συναίνεσή του,
πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου.
ιστ) «Σύστηµα Πληροφορικής»: Κάθε σύστηµα στο οποίο γίνεται διαχείριση πληροφοριών µέσω της υποστήριξης λογισµικoύ
(Software ) και υλισµικού (Hardware) σύµφωνα µε µια ακολουθία
ενεργειών που ορίζεται από σαφώς καθορισµένες διαδικασίες.
ιζ) «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας
που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία
και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες,
δηλαδή από πρόσωπα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσω-
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πικό σκοπό και χωρίς οικονοµικό ενδιαφέρον.
ιη) «Υποεξυπηρετούµενες περιοχές»: Οι χαρακτηριζόµενες ως
«λευκές» περιοχές στα κείµενα του καθεστώτος ενίσχυσης µε
αριθµό απόφασης SA.32866 (2011/N) – Ελλάδα της 11.11.2011,
σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009/C 235/04). Οι περιοχές αυτές
προσδιορίζονται ρητά από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων.
ιθ) «Χρήστης ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού»: Το πρόσωπο που θέτει σε λειτουργία ραδιοεξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, όπως
αυτός ορίζεται στο π.δ. 44/2002.
Άρθρο 3
Στόχοι και γενικές αρχές
1. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο λαµβάνεται κάθε εύλογο µέτρο που στοχεύει
στην επίτευξη και είναι ανάλογο µε τους κατωτέρω στόχους:
α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου. Περιορισµοί στην παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου για τη διασφάλιση της δηµόσιας
τάξης, ασφάλειας και υγείας.
β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
γ) Η τήρηση, κατά το µέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής
ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλονται,
ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού.
δ) Η προστασία και προαγωγή του ανταγωνισµού στην παροχή
δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δηµόσιου συµφέροντος, που, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:
δα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων
των µειονεκτούντων χρηστών, των ηλικιωµένων χρηστών και των
χρηστών µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες, αποκοµίζουν το µέγιστο
όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιµής και ποιότητας,
δβ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισµός του ανταγωνισµού στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής περιεχοµένου,
δγ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθµοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσµατική χρήση τους.
ε) Η συµβολή στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
που, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:
εα) µεριµνώντας για την άρση τυχόν υφιστάµενων εµποδίων
στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
εβ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών,
καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης από άκρο σε άκρο,
εγ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Τ. µε τις Εθνικές
Ρυθµιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη συνεπούς
κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρµογή του κοινοτικού
πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
στ) Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών, που, µεταξύ
άλλων, επιτυγχάνεται:
στα) εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στην
καθολική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου,
στβ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους
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καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους µε τους προµηθευτές,
ιδίως µε την πρόβλεψη απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών
επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο
από τα ενδιαφερόµενα µέρη,
στγ) συµβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής,
στδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως
απαιτώντας διαφάνεια των τιµολογίων και των όρων χρήσης των
δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
στε) εξυπηρετώντας τις ανάγκες συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων, ιδίως των µειονεκτούντων χρηστών, των ηλικιωµένων
χρηστών και των χρηστών µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες,
στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της
ασφάλειας των δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών και
στζ) διασφαλίζοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να
έχουν πρόσβαση, να διανέµουν και να χρησιµοποιούν εφαρµογές
και υπηρεσίες της επιλογής τους.
2. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρµόζονται αντικειµενικές, διαφανείς, αµερόληπτες
και αναλογικές αρχές ρύθµισης, ιδίως µέσω:
α) της εξασφάλισης κανονιστικής σταθερότητας, εφαρµόζοντας συνεπή κανονιστική προσέγγιση κατά την επανεξέταση των
ρυθµίσεων σε ενδεδειγµένα διαστήµατα
β) της εξασφάλισης ότι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση κατά την αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ) της εξασφάλισης του ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών και της προώθησης, κατά περίπτωση, του ανταγωνισµού στις υποδοµές
δ) της προώθησης αποτελεσµατικών επενδύσεων και καινοτοµιών σε νέες και εξελιγµένες υποδοµές, εξασφαλίζοντας ότι κάθε
υποχρέωση πρόσβασης λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους που
αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν τις επενδύσεις και επιτρέποντας διαφορετικές µορφές συνεργασίας µεταξύ
των επενδυτών και των φορέων που αιτούνται πρόσβαση, προκειµένου να επιµερίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισµός στην αγορά και η τήρηση της αρχής
της µη διακριτικής µεταχείρισης
ε) της συνεκτίµησης των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες της χώρας, αναφορικά
µε τον ανταγωνισµό και τους καταναλωτές
στ) της επιβολής εκ των προτέρων (ex-ante) ρυθµιστικών υποχρεώσεων µόνον εφόσον δεν υφίσταται αποτελεσµατικός και
βιώσιµος ανταγωνισµός, καθώς και της άρσης των υποχρεώσεων
αυτών όταν πλέον πληρούται αυτή η προϋπόθεση
ζ) του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών των πολιτών, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, κατά τη λήψη µέτρων που
αφορούν στην πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και
εφαρµογές ή στη χρήση από τους τελικούς χρήστες υπηρεσιών
και εφαρµογών µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα
µέτρα αυτά:
ζα) εφόσον περιορίζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα ή ελευθερίες, επιβάλλονται µόνον εφόσον είναι κατάλληλα, αναλογικά και
απαραίτητα στο πλαίσιο της δηµοκρατικής κοινωνίας και η εφαρµογή τους υπόκειται σε επαρκείς διαδικαστικές διασφαλίσεις
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών,
καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης και της αποτελεσµατικής νοµικής προστασίας και των
διαδικαστικών εγγυήσεων,
ζβ) µπορούν να ληφθούν µε σεβασµό προς την αρχή του «τεκµηρίου αθωότητας» και του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή και
εφόσον εξασφαλίζεται δίκαιη και αµερόληπτη προκαταρκτική
διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το δικαίωµα ακροάσεως του
ενδιαφεροµένου ή των ενδιαφεροµένων εφόσον συντρέχουν οι
απαιτούµενες προϋποθέσεις και διαδικασίες σε αποδεδειγµένα
επείγουσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
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για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται το δικαίωµα των θιγόµενων σε αποτελεσµατικό και έγκαιρο δικαστικό
έλεγχο των ανωτέρω.
3. Με την επιφύλαξη εθνικών κανόνων που είναι σύµφωνοι µε
το κοινοτικό δίκαιο, για την προαγωγή των στόχων πολιτικής για
τον πολιτισµό και τα µέσα επικοινωνίας, όπως η πολιτιστική και
γλωσσική ποικιλοµορφία και η πολυφωνία των µέσων επικοινωνίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι άλλες αρµόδιες αρχές µπορούν να προωθούν τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων παροχής δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών και των τοµέων που
ενδιαφέρονται για την προαγωγή νόµιµου περιεχοµένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη συνεργασία αυτή ενδέχεται να περιληφθεί επίσης και ο συντονισµός
των πληροφοριών δηµοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία διατίθεται
στο κοινό δυνάµει του άρθρου 65 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και
του άρθρου 66 παράγραφος 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
1. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Administration), όπως ο όρος αυτός
καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU).
2. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρµόδιος για:
α) Τη χάραξη της πολιτικής του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β) Τη λήψη των απαιτούµενων νοµοθετικών και κανονιστικών
πρωτοβουλιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
γ) Την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιµότητας προγραµµάτων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω
τοµέα, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους
Υπουργούς.
δ) Το συντονισµό µε τα άλλα κράτη - µέλη και την άσκηση των
διεθνών σχέσεων της χώρας στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπησή της στη Διεθνή Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Οργανισµούς, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία µε άλλες Εθνικές Αρχές ή
συναρµόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
ε) Τη διαχείριση των θεµάτων των δορυφορικών τροχιών, των
τµηµάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων και των συσχετισµένων µε αυτές συχνοτήτων που έχουν απονεµηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, συµπεριλαµβανοµένης και της σύστασης
µητρώου καταχώρισης διαστηµικών σταθµών ραδιοεπικοινωνίας.
στ) Τον καθορισµό, µετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχοµένου
της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής των παρόχων
αυτής (καθορισµένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56).
ζ) Την εναρµόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων µε τα
υπόλοιπα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την
εξασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής χρήσης τους.
η) Την ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία Αποφάσεων και
Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), καθώς και
συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), µε την
έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
θ) Την έκδοση, από κοινού µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων
(Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), µε βάση τον οποίο κατανέµεται το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση,
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καθορίζονται χρήστες, σε αποκλειστική ή µεριζόµενη βάση,
ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή /
και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων.
ι) Την έκδοση, µετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του
Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (Ε.Σ.Α.), µε την επιφύλαξη περιορισµών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το
Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθµών και
σειρών αριθµών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.
ια) Τον καθορισµό, µε την έκδοση υπουργικής απόφασης από
κοινού µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρµατα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδοµών.
ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισµό κάθε τεχνικού
θέµατος σχετικού µε τη χρήση των ζωνών ή των µεµονωµένων
συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, καθώς και
κάθε τεχνικού θέµατος σχετικού µε την παραγωγή, µετάδοση και
αναµετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων.
ιγ) Την ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία µε τα Υπουργεία
Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την
Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, µε την επιφύλαξη του άρθρου 40.
ιε) Τον καθορισµό και τη χωροθέτηση συγκεκριµένων ακινήτων
για τη λειτουργία πάρκων κεραιών, από κοινού µε τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και
κάθε άλλο συναρµόδιο Υπουργό, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων που αφορούν τη χρήση δηµόσιας γης, σύµφωνα µε
τις κατά περίπτωση ανάγκες.
ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δηµόσιων
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού
µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
ιζ) Τον καθορισµό, από κοινού µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς, των Χαρτών Συχνοτήτων για τη λειτουργία
της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, µε τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές εκποµπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισµοί
εκποµπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι, τα επιτρεπτά
κέντρα εκποµπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκποµπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των
ανωτέρω περιορισµών εκποµπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτηµένο σε αυτήν Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών
και τις Διεθνείς Συµβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
ιη) Tην ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της
χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση
συναρµόδιους Υπουργούς.
ιθ) Τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται µε την καινοτοµία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόµενης κάθε
µορφής εµπορικής εκµετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από γνώµη της
Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωµα χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι
ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των δράσεων
ή/και του δικαιώµατος χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, το
µέγιστο ύψος της χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
κ) Τον καθορισµό και χρηµατοδότηση δράσεων που αφορούν
στην ενηµέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη
χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού.
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κα) Τη χάραξη πολιτικής επί τεχνικών θεµάτων, λειτουργίας
και διακυβέρνησης του Διαδικτύου από κοινού µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και το συντονισµό
των σχετικών µε αυτών δράσεων και ενεργειών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
κβ) Την πιστοποίηση της κατοχής ονόµατος εκ µέρους φορέα
(κρατικού ή ιδιωτικού) σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόµατος χώρου
ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρµόδιο για τα θέµατα αυτά διεθνή οργανισµό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε
επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αντίστοιχο όνοµα
χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρηµένη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάληξη.
κγ) Την προώθηση της ανάπτυξης συστηµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτόν
τηρείται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µητρώο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους
τοµείς. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται τοµείς προτεραιότητας, διαδικασίες, δράσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη της παραγωγής συστηµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων.
κδ) Τη χάραξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την ανάληψη των απαιτούµενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασµό δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το συντονισµό των
κατά περίπτωση εµπλεκόµενων φορέων, για την υλοποίηση της
Ψηφιακής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται από το εκάστοτε πολυετές πλάνο, µε στόχο την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
κε) Την χάραξη πολιτικής, τον καθορισµό δράσεων και µέτρων
για την ανάπτυξη και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φιλικών προς το περιβάλλον. Με αποφάσεις
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά
περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών εκδίδονται Τεχνικοί Κανονισµοί για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των ΤΠΕ
και τη χρήση τους µε στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.
κστ) Την ίδρυση και λειτουργία στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σταθµού ραδιοεπικοινωνιών για ίδια
χρήση, καθώς και για κατά περίπτωση διενέργεια ελέγχων στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Ο σταθµός ραδιοεπικοινωνιών εντάσσεται στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 75 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 5
Επιτροπές
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται διαρκής ενδεκαµελής επιτροπή η οποία παρέχει συµβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων για θέµατα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή συµµετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, την Ε.Ε.Τ.Τ. που θα υποδεικνύεται από αυτήν, τη Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς. Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτοµα στις συνεδριάσεις της, συµπεριλαµβανοµένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, οµάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία
των µελών της επιτροπής είναι ετήσια µε δυνατότητα ανανέωσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του
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Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η τήρηση του Μητρώου των ονοµάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων για την παρακολούθηση θεµάτων διαδικτύου και
ονοµάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθµό των µελών και τον
τρόπο λειτουργίας της. Ο τοµέας ευθύνης της επιτροπής είναι
τα θέµατα διακυβέρνησης και η ονοµατοδοσία στο διαδίκτυο. Η
επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν
τα ως άνω θέµατα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νοµικά
ζητήµατα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών, φορέων, οµάδων
εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και
συµµετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως
άνω θέµατα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από
τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.
Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος,
η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική
Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέµατα παροχής δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών
και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί µε το
ν. 2246/1994
(Α’ 172). Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των
οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο
Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρµόδιος για τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανώτατοι κρατικοί
λειτουργοί και, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Ως µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους,
που απολαµβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική
τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται µε
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Η απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αµελλητί
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος
οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισµού εντός προθεσµίας 15
ηµερών από την κοινοποίηση. Η θητεία του Προέδρου και των
µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός
των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την
Αθήνα και απολαµβάνει πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαµβάνει οδηγίες
από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται. Κατά την άσκηση των καθηκόντων
της που ορίζονται στο άρθρο 12 σηµεία κ’ και λστ’ η Ε.Ε.Τ.Τ.
ενεργεί ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, µε απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγµένων της
Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
υποβάλλει στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
κατόπιν αιτήµατος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον
τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν µε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν
επιτρέπεται να ασκούν καµία επαγγελµατική δραστηριότητα ή
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να αναλαµβάνουν άλλα καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, µε εξαίρεση διδακτικά καθήκοντα Καθηγητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, υπό καθεστώς µερικής
απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζηµίωση των υπόλοιπων µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορούν να απολυθούν µόνον εφόσον δεν καλύπτουν πλέον τους
απαιτούµενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς και εκ των προτέρων στον
παρόντα νόµο. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη, επί ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται,
πρέπει δε απαραίτητα να λαµβάνει δηµοσιότητα κατά τη χρονική
στιγµή της απόλυσής τους. Οµοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη δηµοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.
5. Τα µέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν
ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το
απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόµου ή
παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως ισχύει.
6. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να παρέχεται νοµική προστασία στα µέλη της και στο εν γένει προσωπικό της, ακόµη και
µετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Η νοµική προστασία συνίσταται στην παροχή δικηγορικών
υπηρεσιών από τους εργαζόµενους στην Ε.Ε.Τ.Τ. δικηγόρους για
την υπεράσπισή τους ή για ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το
σκοπό αυτόν.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγµατοποιεί.
Άρθρο 7
Κωλύµατα διορισµού µελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Δεν δύναται να διοριστεί µέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., όποιος:
α) έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα, που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
ή
β) είναι εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής ατοµικής ή άλλης
επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα µέλη της
Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
2. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας εµπορικών πληροφοριών για τέσσερα έτη µετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή
τους από την Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν την προβλεπόµενη από το
ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Άρθρο 9
Ασυµβίβαστα των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στα υπόλοιπα µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και στο προσωπικό της, απαγορεύεται ο άµε-
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σος ή έµµεσος προσπορισµός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδροµικές επιχειρήσεις ή
από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά
τους.
2. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του µέλους της
Ε.Ε.Τ.Τ. όποιος, µετά το διορισµό του:
α) Καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα, που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
β) Καταστεί εταίρος, µέτοχος, µέλος διοικητικού συµβουλίου,
διαχειριστής, υπάλληλος, σύµβουλος, µελετητής ατοµικής ή
άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς των
ταχυδροµικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της
πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτήσουν εταιρικά µερίδια
ή µετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονοµική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν
από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου στα
όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, µέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.
γ) Προβαίνει σε πράξεις, αναλαµβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν συµβιβάζεται µε τα καθήκοντά του ως µέλους της Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Η έκπτωση των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. συνεπεία αµετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε το εδάφιο α’ της παραγράφου 2, καθώς και η αποδοχή της παραίτησής τους γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στη διαπίστωση των υπόλοιπων κωλυµάτων και ασυµβιβάστων
του παρόντος άρθρου προβαίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συµµετοχή
του µέλους στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυµβίβαστο.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους.
Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να προσβάλει ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, που
προβλέπεται στο άρθρο 10, το µέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για το οποίο
εκδόθηκε η απόφαση και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Άρθρο 10
Πειθαρχική διαδικασία
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από την κείµενη νοµοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα
µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική
διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τους
Αντιπροέδρους και τα µέλη της. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την παύση ή µη του µέλους.
2. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο
Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή το δίκαιο, η δε
θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Το
συµβούλιο συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των µελών της
Ε.Ε.Τ.Τ. και την πειθαρχική διαδικασία.
Άρθρο 11
Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή εκτός αυτής, αν
τούτο έχει οριστεί προηγουµένως, τακτικώς µεν τουλάχιστον µία

φορά το µήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο
αυτής ή από τέσσερα τουλάχιστον µέλη της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος
ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αρµόδιος για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδροµικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προεδρεύοντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ανακαλείται ο διορισµός µέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο
µέλος.
3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα
µέλη της ή υπάλληλό της συγκεκριµένα καθήκοντα διοίκησης ή
/ και διαχείρισης. Οµοίως µπορεί να µεταβιβάζεται στον Πρόεδρο
ή σε µέλη της ή σε µέλη του προσωπικού της η αρµοδιότητα έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρµοδιότητα
µπορεί να ασκείται παράλληλα και από την Ολοµέλεια της
Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρό της και, όταν αυτός κωλύεται, από τον
αρµόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος του τελευταίου,
η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει µε απόφασή της το µέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή
ενεργειών. Δικαστικοί πληρεξούσιοι της Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποθέσεις
της αρµοδιότητάς της ορίζονται µε πράξη του Προέδρου της.
5. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
χρέη δε εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο µέλος, που το ορίζει
αυτός. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε ηµερών από της καταχώρισης αυτής ανακοινώνονται στον ιστοχώρο
της, εκτός αν αφορούν στην εθνική άµυνα ή στην ασφάλεια της
χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία,
που καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο και ιδιαίτερα
τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηµατικές
τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή
της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωµά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή, η αποκάλυψη πρέπει να
βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται µε συνεκτίµηση των νόµιµων συµφερόντων των επιχειρήσεων για την
προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε τους όρους Γενικών Αδειών, ως και δικαιωµάτων χρήσης αριθµών ή ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούµενα
κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι προσιτά
στους άµεσα ενδιαφεροµένους, οι οποίοι δύνανται να λαµβάνουν
αντίγραφα αυτών, υπό τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη λήψη των αποφάσεών της λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώµες και τις κοινές θέσεις που εκδίδει ο
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).
Άρθρο 12
Αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες ως προς τα ζητήµατα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
α) Ρυθµίζει κάθε θέµα, το οποίο αφορά στον καθορισµό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της
αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού. Ρυθµίζει κάθε θέµα
που αφορά στον ορισµό και στις υποχρεώσεις Παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
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γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.
δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης
του αρχείου, η συµβατότητά του µε τη νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων, τα µέτρα για την τήρηση του απορρήτου και
οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιµότητας του αρχείου.
ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση
διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος
νόµου, διατηρώντας την αρµοδιότητά της επί των υποθέσεων
που είναι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευσή του.
στ) Μεριµνά για την τήρηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών και εφαρµόζει τις
διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α’93), σε σχέση µε την άσκηση των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενοποιηµένη Απόδοση), καθώς και τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να ζητά τη συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε
όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.
ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε κάθε δηµόσια αρχή, ιδιαιτέρως δε µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, τη Γενική Γραµµατεία Προστασίας του Καταναλωτή, το
Συνήγορο του Καταναλωτή και το Σώµα Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος, για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση µε
τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα
Αρχή.
η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρµοδιότητα µε τον
παρόντα νόµο.
θ) Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα τα σχετικά µε τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων κρατών - µελών και στον BEREC τα Σχέδια Μέτρων αρµοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία
κοινοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
την κοινοτική νοµοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούµενα σχέδια
µέτρων των Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών άλλων κρατών - µελών.
ια) Συνεργάζεται µε το BEREC και µε τις αντίστοιχες Εθνικές
Ρυθµιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και µε κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς σε θέµατα αρµοδιότητάς της. Επίσης,
συνεργάζεται µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και κοινοτικούς οργανισµούς.
ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ιγ) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε τις Γενικές Άδειες και
εκδίδει Κανονισµούς µε τους οποίους ρυθµίζεται κάθε σχετικό
θέµα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Καταχώρισης,
ο καθορισµός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η
τροποποίησή τους.
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραµµική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρµόδιες Υπηρεσίες των
Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής
Άµυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων και Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων του
άρθρου 4, θέµατα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέµα σχετικό για την εφαρµογή του παρόντος.
ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και
Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ιστ) Ζητά, µε αιτιολογηµένο αίτηµά της και στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
του ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηµατοοικονοµικού ή νοµικού περιεχοµένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τις κανονιστικές της αποφάσεις και τους όρους της αδείας τους. Ιδίως
δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες
ή αριθµοί, την παροχή κάθε πληροφορίας που απαιτείται για τον
έλεγχο συµµόρφωσης µε τους όρους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, σύµφωνα µε την Γενική Άδεια ή τα δικαιώµατα
χρήσης ή µε τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του παρόντος.
Οι πληροφορίες που ζητά η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ανάλογες µε
το σκοπό που επιδιώκεται κάθε φορά.
ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων
για τις οποίες απαιτούνται δικαιώµατα χρήσης, στο πλαίσιο των
διατάξεων του παρόντος.
ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι ρυθµίζουν κάθε σχετικό θέµα και ιδίως τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισµού των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ατοµικά δικαιώµατα χρήσης,
τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγούνται
τα ατοµικά δικαιώµατα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση
αυτή, τους όρους χρήσης και εκµετάλλευσης του ατοµικού
αυτού δικαιώµατος, περιλαµβανοµένων και των όρων που αφορούν στη µεταβίβαση ή εκµίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων,
ή µέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεµηθεί και
την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.
ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσµατος
ραδιοσυχνοτήτων των οποίων την ευθύνη έχει, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν,
µε απόφασή της συγκροτεί κλιµάκια επιφυλακών και συνεργεία
ελέγχου ορίζοντας τη σύνθεση και τις αµοιβές αυτών, κατά τις
κείµενες διατάξεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµό, ο οποίος ρυθµίζει τις αµοιβές και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των ανωτέρω. Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθµούς εποπτείας φάσµατος, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσµατική εποπτεία αυτού. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
εκδίδει Κανονισµό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις προστασίας των σταθµών εποπτείας φάσµατος,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εποπτεία του φάσµατος. Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των ελεγκτικών
καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ., τα υπηρεσιακά της οχήµατα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές σηµάνσεις, διακριτικά
και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχηµάτων.
κα) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσµεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώµατα χρήσης
αριθµών ή οµάδων αριθµών, εποπτεύει την εφαρµογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσµευσης και χρήσης των αριθµών.
κβ) Ρυθµίζει τα θέµατα φορητότητας αριθµών, εκδίδοντας τις
σχετικές κανονιστικές πράξεις και ελέγχει την εφαρµογή τους.
κγ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση
των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθµών.
κδ) Ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου
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χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισµό µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εκχώρηση των ονοµάτων
χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης
τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για
τη χρήση και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά στη λειτουργία και
χρήση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr»,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί
στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους
του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από
την Ε.Ε.Τ.Τ., µόνο κατά χρήση. Το µητρώο δεδοµένων που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, µε διαγωνισµό, για περιορισµένο
χρόνο κάθε φορά, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει
την πενταετία κάθε φορά, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου
σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όµως θα ενεργεί στο όνοµα και για
λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ..
κε) Ρυθµίζει µε αποφάσεις της τα θέµατα της ηλεκτρονικής
υπογραφής και εποπτεύει τους εµπλεκόµενους µε αυτά φορείς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα:
κεα) Ορίζει φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση
συµµόρφωσης ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής και
ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων, καθώς και φορείς για τη
διαπίστωση συµµόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής προς τα κριτήρια εθελοντικής
διαπίστευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
κεβ) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών
πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
κεγ) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συµµόρφωσης των υπογραφών,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών µονάδων.
κεδ) Ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευµένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής.
κεε) Ρυθµίζει µε κανονιστικές της πράξεις κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης κε’.
κστ) Ρυθµίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.
κζ) Ασκεί τις αρµοδιότητες σχετικά µε την παροχή καθολικής
υπηρεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και µε πράξεις της ρυθµίζει κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια, καθορίζοντας πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα V του παρόντος.
κη) Ρυθµίζει θέµατα προστασίας του καταναλωτή στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Για τα θέµατα αυτά συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διαβουλεύεται µε οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.
κθ) Τηρεί ιστοχώρο, όπου καταχωρεί κανονιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συµβάλλουν στη δηµιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, τον
οποίο ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηµατικού απορρήτου. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηµατικού απορρήτου και
µε απάλειψη των στοιχείων της καταδικασθείσας επιχείρησης,
δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο αυτό, εντός µηνός από την κοινοποίησή τους στην καταδικασθείσα επιχείρηση, όλες οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
λ) Παρέχει προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ύστερα από έγγραφη αίτησή της, κάθε πληροφορία
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που κατέχει ή µπορεί να ανεύρει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηµατικού απορρήτου.
λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθµών στην
ξηρά, συµπεριλαµβανοµένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί
όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν.
2801/2000 (Α’ 46), πλην των εδαφίων Γ, Δ και Ε της παραγράφου
4 του ίδιου άρθρου και του εδαφίου ιε’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η οποία περιλαµβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας
κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης
ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής
κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.
λβ) Εκδίδει Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ..
λγ) Εισηγείται ή γνωµοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
λδ) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιµα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων
των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 3959/2011
(Α’93) και παραπέµπει τους παραβάτες στις αρµόδιες δικαστικές
αρχές.
λε) Είναι αρµόδια για θέµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις
χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερµατικού εξοπλισµού και
ραδιοεξοπλισµού. Με Κανονισµό, τον οποίο εκδίδει, καθορίζεται
κάθε σχετικό µε τα ανωτέρω θέµα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήµατα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισµούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για τη διαπίστωση συµµόρφωσης
ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού
µε τα οριζόµενα στο π.δ. 44/2002 (Α’ 44). Σε περίπτωση παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τον τερµατικό εξοπλισµό και το ραδιοεξοπλισµό επιβάλλονται οι κυρώσεις των
άρθρων 76 και 77 του παρόντος.
λστ) Συγκροτεί µε απόφασή της κλιµάκια επιφυλακών, συνεργεία ελέγχου, µόνιµες και έκτακτες επιτροπές, καθώς και οµάδες
εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεµάτων που άπτονται
των αρµοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας
της, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αµοιβές αυτών, κατά τις κείµενες διατάξεις. Στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι µέλη ή στελέχη
της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το έργο των επιτροπών ή οµάδων εργασίας κατευθύνεται από µέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και οµάδων εργασίας υποβάλλονται
στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αποφασίζουν για την
τυχόν δηµόσια ανακοίνωση των συµπερασµάτων. Με απόφασή
της πραγµατοποιείται ο ορισµός του αριθµού των υπερωριών
ανά εξάµηνο και η κατανοµή τους στο προσωπικό της και καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το ύψος της υπερωριακής αµοιβής. Σε κάθε περίπτωση ο µέγιστος αριθµός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες ανά εξάµηνο.
λζ) Συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συµβάσεων αυτών
διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς Κανονισµούς της Ε.Ε.Τ.Τ., που
εγκρίνονται και τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
λη) Συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων για να καλύψει τις
στεγαστικές της ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών
ή περιφερειακών της υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί
σε αγορά ακινήτου, στο όνοµα και για λογαριασµό του Ελληνικού
Δηµοσίου:
ληα) µε διαδικασία που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., τη δε σύµβαση
υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου,
ληβ) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην «Εταιρεία Ακι-
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νήτων Δηµοσίου Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δηµόσιο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου,
η δε χρήση αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία βαρύνεται και µε
το τίµηµα της αγοράς.
λθ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισµού µε αποσβεσθείσα οικονοµική αξία προς κοινωφελείς οργανισµούς.
µ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο BEREC, συµµετέχοντας
ενεργά στις εργασίες του, για την προώθηση και την εκπλήρωση
των στόχων που τίθενται.
µα) Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθµιση ζητηµάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως, ενδεικτικά, θέµατα µετάβασης
από πρωτόκολλα επικοινωνίας διαδικτύου (IPv4 σε ΙPv6), ενηµέρωση εµπλεκόµενων φορέων και συµµόρφωσης των παρόχων µε
τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα
και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
µβ) Ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 3 του παρόντος.
µγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατοµικές διοικητικές πράξεις µε τις
οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και θέµα σε σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητές της.
µδ) Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρµογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιµών
και κοστολόγησης, δηµοσιότητας και µη διακριτικής µεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δηµοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα ή
/ και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε δηµόσια συγχρηµατόδoτηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί µε απόφαση της
Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµούς για να ρυθµίζει κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των ως άνω, µετά τη συνεργασία
µε τον αρµόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που
οι υπόχρεοι δεν συµµορφώνονται µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις
τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε βάρος τους διοικητικές
κυρώσεις βάσει του άρθρου 77 του παρόντος.
µε) Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να χορηγεί ηλεκτρονικά έγγραφα µε
χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε το
π.δ. 150/2001 (Α’ 125), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται,
επίσης, να χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις βάσει των τηρουµένων στις οργανικές της µονάδες στοιχεία, σε ηλεκτρονική
µορφή µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται είτε: α) µε τη χρήση µηχανικής αποτύπωσης ιδιόχειρης
υπογραφής αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου προσώπου και σφραγίδας της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε β) µε ηλεκτρονική υπογραφή και χρήση
ψηφιακού πιστοποιητικού νοµικού προσώπου (της Ε.Ε.Τ.Τ.) βάσει
της Πολιτικής Πιστοποίησης 7 (ΠΠ7) που προβλέπεται στην υπ’
αριθ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 «Κύρωση του Κανονισµού Πιστοποίησης
της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου», (Β’ 799),
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 13
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά διακόσιες σαράντα επτά (247) θέσεις προσωπικού, από τις οποίες οι
εβδοµήντα πέντε (75) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, οι είκοσι επτά (27) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι εκατόν τριάντα επτά (137) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη
εντολή και µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για µεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39), για δε το Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/
1991 (Α’ 50) µε επιστηµονική εξειδίκευση στο αντικείµενο και τις
αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαµβάνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε την απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία.

8741

Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής
αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.
β. Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτείται από
την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων, εισηγείται
στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους.
Στη σύνθεση της Επιτροπής συµµετέχουν υποχρεωτικά ένα
µέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστηµίου
Α’ βαθµίδας και γραµµατέας. Τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής αµείβονται για το έργο τους, µε απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.,
κατά τις κείµενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την
Ε.Ε.Τ.Τ..
γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιλέγει τους
υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εµπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για
την οποία προορίζονται.
δ. Οι πίνακες των επιλεγοµένων µε τα απαραίτητα στοιχεία
αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση.
ε. Σε περίπτωση µη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20)
ηµερών από την ηµέρα παραλαβής θεωρούνται αυτοί ως επικυρωµένοι και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.
2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. µέχρι και
δύο (2) άτοµα, για συγκεκριµένο και από την ανωτέρω απόφαση
προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη
διετία, µε δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη διετία, υπάλληλοι από δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού
και Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το
άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και τις µεταγενέστερες
συµπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του µε το άρθρο
57 παρ. 1 του ν. 1892/ 1991 (Α’ 101) προς κάλυψη άµεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., υπό την επιφύλαξη της παρ. 16 του άρθρου 9
του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας
από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την απόσπαση των ανωτέρω
υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εµπειρία τους σε αντικείµενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες ανάγκες της
Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου
υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της
Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι
δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριµένο και από την ανωτέρω
απόφαση προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν
υπερβαίνει τη διετία, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο το πολύ
ακόµη έτη, στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Τ., προς κάλυψη των άµεσων αναγκών της
Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Για την
απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εµπειρία
τους σε αντικείµενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους
στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Η
απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου
υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάρχει
άµεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και
σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, επιτρέπεται να µετατάσσονται µέχρι και δύο (2) άτοµα σε
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υφιστάµενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από
άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ.
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Προϋπόθεση για τη µετάταξη
των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Όσοι εκ των µετατασσοµένων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ
έχουν προϋπηρεσία συναφή µε το αντικείµενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη µπορούν να καταλαµβάνουν θέσεις
προϊσταµένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατανέµονται ως
εξής:
Α. Εβδοµήντα πέντε (75) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι
κατανέµονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Α.1. Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού: Επτά (7) θέσεις.
β. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: Μία (1) θέση.
Α.2. Σαράντα εννέα (49) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Δεκαπέντε (15) θέσεις.
β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: Τριάντα τέσσερεις (34) θέσεις.
Α.3. Δεκαεπτά (17) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: Τέσσερεις (4) θέσεις.
β. Κλάδος Τηλεφωνητών: Τρεις (3) θέσεις.
γ. Κλάδος Τεχνικών - Οδηγών: Δέκα (10) θέσεις.
Α.4. Μία (1) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
του κλάδου Επιµελητών.
Β. Είκοσι επτά (27) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατανέµονται ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα ως εξής:
Β.1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικής βαθµίδας Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.
Β.2. Επτά (7) θέσεις εκπαιδευτικής βαθµίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:
α. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Πέντε (5) θέσεις.
β. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: Δύο (2) θέσεις.
Β.3. Δεκαεννιά (19) θέσεις εκπαιδευτικής βαθµίδας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων:
α. Ειδικότητα Διοικητικών Γραµµατέων: Δεκαεπτά (17) θέσεις
β. Ειδικότητα Οδηγών: Δύο (2) θέσεις
Γ. Εκατόν τριάντα επτά (137) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες µπορούν να καλυφθούν από τις
κάτωθι ειδικότητες:
α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή Φυσικών.
β. Οικονοµικών Επιστηµών ή Δηµόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών
Επιστηµών και Δηµόσιας Διοίκησης ή Οικονοµικής των Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Μάρκετινγκ.
γ. Δηµοσίων Σχέσεων ή Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής
Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας
και ΜΜΕ.
δ. Πτυχιούχων Νοµικής.
6. Οι ειδικότητες µε τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται
κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
7. Επτά (7) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
8. Μία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ο Νοµικός Σύµβουλος
πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, µε τουλάχιστον
πέντε έτη εµπειρία σε αντικείµενο συναφές µε τους σκοπούς της
Ε.Ε.Τ.Τ..
9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθµίσεων η υπηρεσιακή
κατάσταση του προσωπικού διέπεται, κατά περίπτωση, από τις
διατάξεις:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α. Του Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του
ν. 4024/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν ως προς το τακτικό προσωπικό, που
εφαρµόζονται αναλόγως.
Β. Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α’ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, και του ν. 3801/2009 (Α’ 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Για τη βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία µε βάση την οποία καθορίζονται τα µισθολογικά κλιµάκια σύµφωνα µε την κ.υ.α. 2/17127/0022 (Β’ 498/2012).
Γ. Του Κώδικα περί Δικηγόρων και της ΚΥΑ 2/17132/0022/
28.2.2012 (Β’ 498/2012) για τους δικηγόρους που προσλαµβάνονται µε σύµβαση έµµισθης εντολής.
Δ. Τυχόν ειδικών νόµων και των κανονιστικών πράξεων που
ισχύουν για την Ε.Ε.Τ.Τ..
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της
Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί µέρους υπηρεσιακές µονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταµένων του προσωπικού, η µεταβολή, µετονοµασία ή συγχώνευση των κλάδων της
παραγράφου 5 και η µεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων
προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απασχολεί µέχρι (3) τρεις ασκούµενους δικηγόρους στο Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών, καταβάλλοντας τις σχετικές δαπάνες βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 14
Διεξαγωγή ερευνών – Συλλογή στοιχείων
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή
κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί κατ’ εντολή του Προέδρου
της και διαθέτει για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του
ν. 3959/2011 (Α’ 93). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωµα, προς
διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου, να ελέγχουν
τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισµών,
αποκλειοµένης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και
πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να
ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις
τους, να λαµβάνουν ένορκες ή ανωµοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93) εφαρµόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., µε
την επιφύλαξη της εφαρµογής των κυρώσεων που προβλέπονται
από τον παρόντα νόµο. Κατά την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων τους, το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση εχεµύθειας σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α’93).
Άρθρο 15
Υπηρεσιακά Συµβούλια
1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ.
συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της από τρία µέλη της,
εκ των οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος, καθώς και από δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Χρέη εισηγητή για θέµατα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάµενος της
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος
δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων
του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθµού χαµηλότερου του Α’,
εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι υπάλληλοι µε βαθµό Α’,
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
2. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της, µε σύνθεση ανάλογη
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µε εκείνη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια και το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Άρθρο 16
Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το BEREC
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συµβάλλει στην ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς µέσω της συνεργασίας της µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές
Αρχές άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), καθώς και µε τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(BEREC). Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται ιδίως µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC για να προσδιορίσει τα ρυθµιστικά εργαλεία
και τα κανονιστικά µέτρα που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω δικαιολογούνται στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µέχρι εκατό
(100) ηµέρες κατ’ έτος εκτός έδρας. Αν αναλάβουν θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators of Electronic Communications - BEREC) ή/και µέλους Διοικητικού Συµβουλίου σε άλλο Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισµό
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιολογείται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου µόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, παρέχει σε
κάθε αρµόδια εθνική αρχή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις
Ρυθµιστικές Αρχές άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ζητά αιτιολογηµένα από τις προαναφερόµενες αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους γνωστοποιεί,
ιδίως όσον αφορά στο επιχειρηµατικό απόρρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν
περιέλθει στην Ε.Ε.Τ.Τ. από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήµατός της,
η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και των λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγµατοποιείται µε πλήρη εξασφάλιση της
αρχής της εµπιστευτικότητας.
3. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τα στοιχεία των φορέων εκµετάλλευσης που
κατέχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους
επιβάλλονται, τον προσδιορισµό των ειδικών αγορών προϊόντων
και υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώµατα των
χρηστών σχετικά µε την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία
σχετικά µε τον ανταγωνισµό και τη λεπτοµερή περιγραφή της
διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την
παροχή υποδοµής και υπηρεσιών συνδροµητικής γραµµής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται, κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 17
Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 και
των άρθρων 34 και 35, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε διαβούλευση:
α) πριν από τη λήψη µέτρων ή την πρόβλεψη περιορισµών
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφοι 8 και 9 τα οποία έχουν
σηµαντική επίπτωση στη σχετική αγορά ή
β) µετά από αίτηµα του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων ή
γ) οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόµενο µέτρο,
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εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
2. Η ανωτέρω δηµόσια διαβούλευση διενεργείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. µε διαδικασία που καθορίζεται µε απόφασή της. Η
Ε.Ε.Τ.Τ., για το σκοπό αυτόν, εκδίδει, µε κανονιστική της πράξη,
Κανονισµό ο οποίος ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσµίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δηµοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των
απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σηµείο πληροφόρησης, στο
οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δηµοσιοποιούνται τα
αποτελέσµατα αυτών, καθώς και τα συµπεράσµατα της Ε.Ε.Τ.Τ.
από τη διαβούλευση, µε εξαίρεση τις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία.
4. Για θέµατα που άπτονται των δικαιωµάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών των δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην
αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των τελικών χρηστών µε αναπηρία, των κατασκευαστών, καθώς και των
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 18
Γενική Άδεια
1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 1, των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και των δικαιωµάτων χρήσης
που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος νόµου, η
παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
επιτρέπεται υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.
2. Αρµόδια Αρχή για τον καθορισµό των δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεων που συνεπάγεται η Γενική Άδεια, καθώς και για
την εποπτεία της τήρησής τους, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Άδειας µπορεί να
απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης
από τον ενδιαφερόµενο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων και των παρόχων που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε καµία περίπτωση όµως, δεν προϋποτίθεται η έκδοση ατοµικής διοικητικής
πράξης πριν από την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν
από τη Γενική Άδεια. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης Καταχώρισης, µια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα,
µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα
άρθρα 21, 22 και 23 του παρόντος νόµου σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης.
Επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα
κράτη - µέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Καταχώρισης εφόσον έχουν υποβάλει σχετική κοινοποίηση σε άλλο κράτος - µέλος.
4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµοσίας τάξεως, ασφάλειας
και υγείας, εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 77 του παρόντος.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµό Γενικών Αδειών, µε τον οποίο
ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις Γενικές Άδειες,
καθορίζονται οι όροι του Παραρτήµατος VII, Μέρος Α’ οι οποίοι
είναι αµερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς και ισχύουν για κάθε
είδους υπηρεσία ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά περίπτωση, καθώς και τα ελάχιστα οικονοµικά εχέγγυα για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων που
απορρέουν από την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας. Στον Κανονισµό αυτόν καθορίζεται επίσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά
µε τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικών Αδειών,
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συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει
την υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης ως και του περιεχοµένου
και της µορφής της Δήλωσης Καταχώρισης. Τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κανονισµό Γενικών
Αδειών είναι νοµικά διακριτά από τις ειδικές υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάµει των άρθρων 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση,
για τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα κριτήρια και οι διαδικασίες
για την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον
ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς
και οι ελάχιστες πληροφορίες, που πρέπει να περιλαµβάνει η Δήλωση Καταχώρισης για τον προσδιορισµό του παρόχου δικτύων
ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως: η νοµική
µορφή, η επωνυµία της επιχείρησης, η έδρα, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η οικεία Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), πλήρη στοιχεία των νόµιµων εκπροσώπων και
των εκπροσώπων επικοινωνίας, σύντοµη περιγραφή του δικτύου
ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί, καθώς και η προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας.
7. Οι όροι των Γενικών Άδειών, που καθορίζονται στον Κανονισµό, που εκδίδεται σύµφωνα τα οριζόµενα στην παράγραφο 5
του παρόντος, αιτιολογούνται σε σχέση µε το συγκεκριµένο δίκτυο ή την υπηρεσία που θα παρασχεθεί. Στους όρους της Γενικής Άδειας δεν συµπεριλαµβάνονται όροι που ισχύουν για τις
επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από αίτηση του προσώπου που υπέβαλε
Δήλωση Καταχώρισης, χορηγεί, εντός µίας εβδοµάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παρόχων, η οποία πιστοποιεί ότι έχει
υποβληθεί Δήλωση Καταχώρισης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος
υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση
παροχής δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγµατεύεται πρόσβαση ή / και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση,
προκειµένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων.
9. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση άσκησης αυτής
της δραστηριότητάς τους. Η γνωστοποίηση αυτή πραγµατοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την πραγµατική
παύση της εν λόγω δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκούσια
εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται εντός επτά
ηµερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αντίστοιχα.
10. Στις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 27 δεν εµπίπτουν:
α) Η απλή µεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε χρήστες.
β) Η ιδιοχρησιµοποίηση τερµατικού ραδιοεξοπλισµού, βάσει
µη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται µε οικονοµική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η
χρήση συχνοτήτων από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά
παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
που αφορούν στον τερµατικό εξοπλισµό και το ραδιοεξοπλισµό.
11. Εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η διάθεση
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν
και δεν διαθέτουν δική τους υποδοµή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όµως εµπορικό σήµα και επιχειρηµατική οργάνωση,
βασιζόµενοι στην υποδοµή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τα οποία
έχουν συνάψει σχετική σύµβαση.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβλέπει τη συµµόρφωση µε τους όρους της
Γενικής Άδειας ή των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή
αριθµών και µε τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 19
Στοιχειώδη δικαιώµατα επιχειρήσεων που
λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας έχουν τα εξής δικαιώµατα:
α) παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) αιτούνται δικαιώµατα διέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 28
του παρόντος.
2. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας και παρέχουν δηµόσια δίκτυα ή διαθέσιµες στο κοινό
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν επίσης το δικαίωµα:
α) να διαπραγµατεύονται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τη
διασύνδεση µε (και ενδεχοµένως να αποκτούν πρόσβαση προς
ή διασύνδεση από) άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια
δίκτυα και δηµόσιες υπηρεσίες και λειτουργούν υπό καθεστώς
Γενικής Άδειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) να παρέχουν επί µέρους στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας
ή / και να παρέχουν στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας σε τµήµατα της ελληνικής Επικράτειας.
Άρθρο 20
Διαχείριση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων
1. Το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωµα του Κράτους,
καθώς και δηµόσιο αγαθό µε σηµαντική κοινωνική, πολιτιστική
και οικονοµική αξία.
2. Το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων χρησιµοποιείται ιδίως:
α) για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,
β) για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άµυνας,
γ) για την υποστήριξη της καταπολέµησης του εγκλήµατος και
της εφαρµογής του νόµου,
δ) για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και
παγκόσµιας κλίµακας, για προσωπική και επαγγελµατική χρήση,
ε) για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδοµών και της παροχής υπηρεσιών,
στ) για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστηµάτων µεταφορών,
ζ) για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
η) για τη διανοµή πληροφοριών και προγραµµάτων ειδικού και
γενικού ενδιαφέροντος,
θ) για την προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης.
3. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και, κατά
περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται µε τους αρµόδιους φορείς
των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το στρατηγικό σχεδιασµό, το
συντονισµό και την εναρµόνιση της χρήσης του ραδιοφάσµατος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνουν υπόψη τους, µεταξύ άλλων,
την οικονοµία, την ασφάλεια, την υγεία, το δηµόσιο συµφέρον,
την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστηµονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα συµφέροντα των οµάδων χρηστών ραδιοφάσµατος, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσµατος και την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών.
4. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τη συνεργασία τους µε τους αρµόδιους φορείς
των άλλων κρατών-µελών και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προάγουν το συντονισµό των προσεγγίσεων στην πολιτική ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπου ενδείκνυται, των
προϋποθέσεων αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα και την αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος που απαιτούνται για τη δηµιουργία και τη λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
Ε.Ε.Τ.Τ., ενεργώντας σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του
παρόντος άρθρου και µε την απόφαση 676/2002/ΕΚ της Ευρω-
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παϊκής Επιτροπής (απόφαση για το ραδιοφάσµα, ΕΕ L 144/77),
προάγουν την εναρµόνιση στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και αποδοτική χρήσης τους και να διασφαλιστούν
οφέλη για τον καταναλωτή, όπως οι οικονοµίες κλίµακας και η
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
6. Η διαχείριση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκποµπών πραγµατοποιείται από όλους τους εντεταλµένους προς τούτο φορείς, σύµφωνα µε τις εθνικές
απαιτήσεις, τις διεθνείς συµφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύµβασης και του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαµβανοµένων
υπόψη και των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT)
και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν µετά
την κύρωσή τους κατ’ εφαρµογή του άρθρου 28 παράγραφος 1
του Συντάγµατος. Η διαχείριση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων
περιλαµβάνει ιδίως:
α) την εναρµόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως
αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,
β) τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς
ραδιοεπικοινωνιών,
γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισµού των
ραδιοσυχνοτήτων,
δ) τον καθορισµό των τελών ραδιοσυχνοτήτων,
ε) τον καθορισµό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων ή µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της διαυλοποίησης,
στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόµιµης χρήσης του.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισµός
Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ο οποίος περιλαµβάνει
ιδίως:
α) Τα σχέδια κατανοµής σε εθνικό επίπεδο του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
β) Αναφορές σε περιορισµούς που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε
τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.
γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισµού σε
συγκεκριµένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισµό για βιοµηχανικές, επιστηµονικές και ιατρικές
εφαρµογές.
Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, ο Κανονισµός Ραδιοεπικοινωνιών της
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙTU), οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).
8. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου εδαφίου
διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιµες
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., µπορούν να προβλέπονται περιορισµοί, µε
βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αµεροληψίας, αναφορικά µε τη ραδιοδικτυακή ή ασύρµατη τεχνολογία πρόσβασης
που χρησιµοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
εφόσον απαιτείται:
α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών,
β) για την προστασία της δηµόσιας υγείας από ηλεκτροµαγνητικά πεδία,
γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας,
δ) για την εξασφάλιση της µεγιστοποίησης του µερισµού ραδιοσυχνοτήτων,
ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσµατικής χρήσης του φάσµατος,
ή
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στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συµφέροντος σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
9. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο επόµενο εδάφιο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν να παρασχεθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που
δηλώνονται διαθέσιµες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να προβλέπονται περιορισµοί, µε βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της
αµεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόµενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών της ITU.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαµβάνονται
µέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιµη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Τα εν λόγω µέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την
εκπλήρωση στόχου γενικού συµφέροντος, όπως ενδεικτικά:
βα) η ασφάλεια της ζωής,
ββ) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής
συνοχής,
βγ) η αποφυγή της αναποτελεσµατικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και
βδ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας και της πολυφωνίας των µέσων επικοινωνίας, π.χ. µε την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαµβάνονται
µέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριµένη ζώνη µόνον όταν αυτά
αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών
για την ασφάλεια της ζωής. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τα µέτρα αυτά
δύνανται να επεκτείνονται, ώστε να εφαρµόζονται σε υπηρεσίες
για την εκπλήρωση άλλων στόχων δηµόσιου συµφέροντος.
δ) Τα µέτρα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου
επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης αυτής.
10. Λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στις παραγράφους
8 και 9 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και την Ε.Ε.Τ.Τ., αναθεωρεί, σε ετήσια βάση ή όποτε κριθεί
αναγκαίο, τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων
και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρµογές σε αυτόν.
11. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δηµοσιεύει σε κατάλληλη ιστοθέση του τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και ενηµερώνει σχετικά το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει στον ιστοχώρο της πληροφορίες
για τα δικαιώµατα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις
και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσµατος στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ.
επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαµβάνουν µέτρα
για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδοµένων, προκειµένου
οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οικεία µέτρα εναρµόνισης της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονοµής ραδιοσυχνοτήτων
για τις ζώνες που διαχειρίζεται αυτή, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις παραγράφους 8
και 9 του παρόντος άρθρου.
13. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 1 του παρόντος και εκείνων περί των σχετικών
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
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Άρθρο 21
Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων
1. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε:
α) να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεµβολές,
β) να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών,
γ) να διαφυλάσσεται η αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος,
ή
δ) να πληρούνται οι λοιποί στόχοι γενικού συµφέροντος, όπως
ορίζονται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κανονισµός ο οποίος περιλαµβάνει τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων.
2. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µπορούν να υπόκεινται µόνο σε όρους
που αφορούν θέµατα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII,
Μέρος Β’ και δεν επαναλαµβάνουν τους όρους της Γενικής
Άδειας.
Οι όροι αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του άρθρου 20
του παρόντος.
3. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων είναι διαφανείς, αντικειµενικές, αµερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές. Εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρµογής
των ως άνω διαδικασιών µπορεί να γίνεται αιτιολογηµένα στις
περιπτώσεις όπου η χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών περιεχοµένου ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου
δηµοσίου συµφέροντος.
4. Κατά τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) Προσδιορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω
δικαιώµατα δεν µπορούν να µεταβιβαστούν από τον κάτοχό τους
σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 25 του παρόντος νόµου.
β) Σε περίπτωση χορήγησης για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, το εν λόγω διάστηµα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη
σχετική υπηρεσία σύµφωνα µε τον επιδιωκόµενο στόχο, λαµβάνοντας υπόψη την περίοδο που είναι αναγκαία για την απόσβεση
της επένδυσης.
γ) Όταν η χορήγηση δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
αφορά χρονική περίοδο δέκα ετών ή µεγαλύτερη και το εν λόγω
δικαίωµα δεν µπορεί να µεταβιβαστεί ή να χρονοµισθωθεί µεταξύ
επιχειρήσεων όπως προβλέπει το άρθρο 25 του παρόντος, η
Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση του εν λόγω
δικαιώµατος ισχύουν και τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του δικαιώµατος, ιδίως έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση του κατόχου του δικαιώµατος. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν ισχύουν πλέον,
υπό την αίρεση προηγούµενης ειδοποίησης και µετά από εύλογη
προθεσµία, το εν λόγω δικαίωµα µετατρέπεται σε γενική άδεια
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή καθίσταται ελεύθερα µεταβιβάσιµο
ή δύναται να χρονοµισθωθεί µεταξύ επιχειρήσεων, σύµφωνα µε
το άρθρο 25 του παρόντος.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει την αποδοτική και αποτελεσµατική
χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση δ’ και 20 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου,
καθώς και τη µη στρέβλωση του ανταγωνισµού από οποιαδήποτε
µεταβίβαση ή συγκέντρωση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς αυτούς, µπορεί να λαµβάνει κατάλληλα
µέτρα όπως να επιβάλλει την πώληση ή την εκµίσθωση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
6. Με Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων,
ως και της απονοµής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι κανόνες
για την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Στα δίκτυα αυτά υπάγονται και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις µεταφοράς προγράµµατος. Τα δικαιώµατα χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή
ζωνών ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται σύµφωνα µε τον Κανονι-

σµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής Άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο
18 του παρόντος νόµου, και υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του
άρθρου 18, του άρθρου 23 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδοµάδων από την υποβολή της αίτησης µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι εν λόγω προθεσµίες ισχύουν µε την επιφύλαξη των
ισχυουσών διεθνών συµφωνιών που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισµό των δορυφόρων.
8. Αν έχει εναρµονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συµφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι
δικαιούχοι στους οποίους χορηγούνται δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε διεθνείς συµφωνίες και κοινοτικούς
κανόνες, το δικαίωµα χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύµφωνα µε το περιεχόµενο αυτών. Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νοµοθεσίας που συνοδεύουν
το δικαίωµα χρήσης των συγκεκριµένων ραδιοσυχνοτήτων έχουν
τηρηθεί, στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που
µπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρµογή της από κοινού χορήγησης των δικαιωµάτων
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.
9. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήµατος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές µε την
επιτήρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι σταθµοί που συγκροτούν το σύστηµα
επιτήρησης φάσµατος της ΕΕΕΤ, η διασύνδεση των σταθµών
αυτών, οι ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία του συστήµατος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραµµατίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο
σταθερών και κινητών σταθµών επιτήρησης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθµοί επιτήρησης και οι φορείς που θα ενταχθούν
στο Εθνικό Σύστηµα Επιτήρησης Ραδιοφάσµατος.
10. Αν η εκποµπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
ή ραδιοεξοπλισµού προκαλεί παρεµβολή σε ραδιοσυχνότητες
που διατίθενται για την εκποµπή ή τη λήψη µηνυµάτων ανάγκης
ή κινδύνου, µε απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο η άµεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού
αυτού.
11. Αν διαπιστώνεται παρεµβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας,
ενσύρµατα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή ραδιοεξοπλισµό, ο
κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισµού υποχρεούται να άρει αµέσως την παρεµβολή και κατ’ αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεµβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το
αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της, να προβεί
σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισµό της πηγής πρόκλησης των ως
άνω παρεµβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την άρση
αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα µε
βάση τη σοβαρότητά τους.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσµατος, να
προβαίνει προσωρινά σε σειρά δοκιµαστικών εκποµπών σε ραδιοσυχνότητες οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του νόµιµου χρήστη.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Ειδικών Οδηγιών και
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εθνικών συνθηκών, η
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει κανόνες για την αποφυγή της αποθεµατοποίησης ραδιοφάσµατος, οι οποίοι θεσπίζονται και εφαρµόζονται κατά αναλογικό, αµερόληπτο και διαφανή τρόπο.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί κατά τη χορήγηση δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει αυστηρές προθεσµίες για
την πραγµατική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων χρήσης από τον
κάτοχό τους και να επιβάλλει κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των οικονοµικών κυρώσεων ή και της ανάκλησης των δικαιωµάτων χρήσης, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις προθε-
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σµίες. Το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιµοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ηµεροµηνία χορήγησής του δύναται να ανακληθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και να
είναι πλέον διαθέσιµο για χορήγηση.
14. Το απόρρητο µηνυµάτων που µεταδίδονται µε ραδιοηλεκτρικό εξοπλισµό σε ανοικτή γλώσσα δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την
απάλειψη παρεµβολών. Η επιτήρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα επίσης δεν θεωρείται ως
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
15. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφισταµένων δικαιωµάτων µε τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι προβλέπεται στους όρους των εν λόγω δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων:
α) αποδίδεται η δέουσα σηµασία στην ανάγκη µεγιστοποίησης
του οφέλους για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισµού,
β) παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηστών και των καταναλωτών, η ευκαιρία να
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε οποιονδήποτε περιορισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 17 και
γ) δηµοσιεύεται οποιαδήποτε αιτιολογηµένη απόφασή της που
ανανεώνει τα δικαιώµατα χρήσης, δηλώνοντας τους σχετικούς
λόγους.
16. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 23 του παρόντος
νόµου.
17. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης µετά από
γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., εκχωρείται φάσµα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής για την ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. ως
πάροχο δικτύου για τη µετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της προγράµµατος προς εκπλήρωση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος.
Για την εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών του άρθρου 75 του παρόντος.
18. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz – 3700 MHz και 3770
MHz – 3800 MHz δεσµεύονται από το Ελληνικό Δηµόσιο για είκοσι πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε σκοπό
την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µέσω των δηµόσιων αγροτικών δικτύων.
19. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 χορηγείται αυτοδικαίως από την αναθέτουσα αρχή έργου
αγροτικών δικτύων, κατόπιν γνώµης της ΕΕΤΤ στον εκάστοτε επιλεγµένο διαχειριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων και για
όσο διάστηµα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του
έχουν ανατεθεί και αφορά αποκλειστκά και µόνο τις υποεξυπηρετούµενες περιοχές. Για την άσκηση του δικαιώµατος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη, πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των
σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την αναθέτουσα αρχή
έργου αγροτικών δικτύων.
20. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων, ανακαλείται αυτόµατα µε τη για οποιοδήποτε
λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας σύµβασης διαχείρισης.
21. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής
έργου αγροτικών δικτύων µπορεί να γίνει ανάκληση του αρχικά
χορηγηθέντος δικαιώµατος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παραγράφου 18 και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης,
αν διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριµένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των δηµόσιων αγροτικών δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή, αν
διαπιστωθεί παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε
τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε, σε περίπτωση πρόκλησης
επιβλαβών παρεµβολών σε άλλους νόµιµους χρήστες. Προς
τούτο, η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων µπορεί να
ζητά και να λαµβάνει την τεχνική υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ..
22. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώµατος χρή-
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σης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 κατά τη διάρκεια
της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η αξιοποίηση των
συγκεκριµένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µέσω των δηµόσιων αγροτικών δικτύων, το Ελληνικό Δηµόσιο και
η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων µπορούν να αποδεσµεύσουν οριστικά τις ζώνες συχνοτήτων της παραγράφου 18
πριν την παρέλευση του διαστήµατος της εικοσιπενταετίας της
ίδιας παραγράφου.
23. Τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου
18 δεν είναι δυνατόν να µεταβιβαστούν ή να µισθωθούν από τους
διαχειριστές δηµόσιου αγροτικού δικτύου σε τρίτους.
24. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 αφορά αποκλειστικά και µόνο τη χρήση ραδιοφάσµατος
για την ανάπτυξη υποδοµής ασύρµατης πρόσβασης στον τελικό
χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούµενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που καλύπτονται από τα δηµόσια αγροτικά
δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το δικαίωµα αυτό δεν προορίζεται
για την ανάπτυξη δικτύων κορµού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του
δικαιώµατος χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δηµόσιων αγροτικών
δικτύων για την παροχή υπηρεσιών εκτός των υποεξυπηρετούµενων περιοχών.
25. Αν η διαχείριση των δηµόσιων αγροτικών δικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός διαχειριστές δηµόσιων αγροτικών δικτύων, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σε διακριτές
γεωγραφικές περιοχές, το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 χορηγείται σε κάθε διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς του. Κάθε
διαχειριστής οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό µέτρο για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεµβολών στα δίκτυα άλλων νόµιµων χρηστών του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
26. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρµόδια αρχή για την υποστήριξη της
αναθέτουσας αρχής έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων στον
καθορισµό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρµογή του γεωγραφικού περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που απονέµονται στους
διαχειριστές, σύµφωνα µε τις παραγράφους 24 και 25 του παρόντος άρθρου.
27. Ο διαχειριστής δηµόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται
να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2008/411/ΕΚ
Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης
Μαΐου 2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε
αποφάσεις της µπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισµούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, µε σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεµβολών από ή σε άλλους νόµιµους χρήστες του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
28. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσµατος που έχουν οριστεί για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται
επιβλαβείς παρεµβολές σε άλλους νόµιµους χρήστες του φάσµατος, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
29. Για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν απαιτείται η καταβολή τιµήµατος (τελών εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων), καθότι
η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των δηµόσιων αγροτικών δικτύων.
Άρθρο 22
Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης αριθµών
1. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών µπορούν να υπόκεινται µόνο σε όρους που αφορούν θέµατα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII, Μέρος Γ’
και δεν επαναλαµβάνουν τους όρους της Γενικής Άδειας. Οι όροι
αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Το δικαίωµα χρήσης αριθµών που δεν έχει χρησιµοποιηθεί
από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ηµεροµηνία χορήγησής του µπορεί να χορηγηθεί εκ νέου από την Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Με Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι
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προϋποθέσεις και οι λεπτοµέρειες για τη χορήγηση δικαιωµάτων
χρήσης αριθµών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν
λόγω πόρων, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης αριθµών
είναι διαφανείς, αντικειµενικές, αµερόληπτες, αναλογικές και
ανοικτές. Τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών χορηγούνται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής Άδειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 18 του παρόντος νόµου και υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων
5 και 7 του άρθρου 18 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 38 του παρόντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών, µε βάση
το Ε.Σ.Α., το αργότερο εντός τριών εβδοµάδων από την υποβολή
της αίτησης µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση
αριθµών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί µε απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.
ως εξαιρετικής οικονοµικής αξίας και εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει, µετά από διαβούλευση, τη χορήγησή τους µε διαγωνιστικές διαδικασίες, χορηγούνται το αργότερο εντός έξι (6)
εβδοµάδων από την έναρξη της διαδικασίας.
5. Η επιχείρηση στην οποία χορηγείται σειρά αριθµών, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον
αφορά στην ακολουθία αριθµών που χρησιµοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.
6. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους υποστηρίζουν
την εναρµόνιση των συγκεκριµένων αριθµών ή πεδίων αριθµοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Άρθρο 23
Διαδικασία περιορισµού του αριθµού των δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Ο αριθµός των προς χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζεται, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο
για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να περιορίζεται ο
αριθµός των προς χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάµενων δικαιωµάτων κατ’ άλλον τρόπο απ’ ό,τι σύµφωνα µε τους
όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώµατα, πρέπει,
µεταξύ άλλων, να αποδίδεται σηµασία στην ανάγκη µεγιστοποίησης του οφέλους για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της
ανάπτυξης του ανταγωνισµού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., διενεργείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. δηµόσια διαβούλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, µε την οποία εξετάζεται η αναγκαιότητα περιορισµού
του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και η
διαδικασία χορήγησής τους ή η αναγκαιότητα παράτασης της
διάρκειας υφιστάµενων δικαιωµάτων κατ’ άλλον τρόπο απ’ ό,τι
σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώµατα. Κατά τη δηµόσια διαβούλευση παρέχεται σε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηστών,
καθώς και των καταναλωτών, η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την ως άνω διαδικασία.
3. Μετά τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του δύναται να
προβαίνει σε περιορισµό του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή σε παράταση της διάρκειας
υφιστάµενων δικαιωµάτων κατ’ άλλον τρόπο απ’ ό,τι σύµφωνα
µε τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώµατα. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι
αρµόδια για τη δηµοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για
τα δικαιώµατα χρήσης και τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως
αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε, έχει έννοµο
συµφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει προηγηθεί δηµόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισµό του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, αυξάνοντας ή µειώνοντας το σχετικό αριθµό,
καθώς και την παράταση της διάρκειας υφιστάµενων δικαιωµάτων κατ’ άλλον τρόπο απ’ ό,τι σύµφωνα µε τους όρους που
προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώµατα. Αν διαπιστώνεται ότι
είναι δυνατή η αύξηση του αριθµού των σχετικών δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων τροποποιεί ανάλογα την απόφασή του περί περιορισµού του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια για τη δηµοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για
τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Αν µε τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων περιορίζεται η παροχή των δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να προβεί στην επιλογή των προσώπων στα οποία χορηγούνται τα σχετικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει αντικειµενικών, διαφανών,
αµερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα
διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 και των
απαιτήσεων του άρθρου 20 του παρόντος.
Άρθρο 24
Προσαρµογή υφιστάµενων δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
Ε.Ε.Τ.Τ., από την θέση σε ισχύ του παρόντος, κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους για τη κατάρτιση του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), την έκδοση Γενικών Αδειών και τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εφαρµόζουν τις αρχές των παραγράφων 8 και 9 του
άρθρου 20 του παρόντος.
2. Για περίοδο πέντε ετών, που αρχίζει στις 25 Μαΐου 2011, οι
κάτοχοι δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είχαν
χορηγηθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή και εξακολουθούν να
ισχύουν για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών µετά την ηµεροµηνία αυτή, µπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για
την επανεκτίµηση των περιορισµών των δικαιωµάτων τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., πριν εκδώσει την απόφασή της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωµάτων την επανεκτίµησή της σχετικά µε τους περιορισµούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να
αποσύρει την αίτησή του. Εάν ο κάτοχος των δικαιωµάτων αποσύρει την αίτησή του, το δικαίωµα παραµένει αµετάβλητο έως
τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω πενταετούς
περιόδου, αναλόγως µε το ποια ηµεροµηνία προηγείται.
3. Μετά την πενταετή περίοδο, που αρχίζει την 25η Μαΐου
2011, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώµατα χρήσης, που έχουν χορηγηθεί µέχρι την 25η Μαΐου 2011, εφαρµόζονται οι αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του
παρόντος:
α) το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναθεωρεί τον ΕΚΚΖΣ και κάθε άλλη σχετική απόφαση,
β) η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεκτιµά όλους τους περιορισµούς των δικαιωµάτων χρήσης και κάθε άλλη σχετική απόφαση.
4. Τα µέτρα που θεσπίζονται κατά την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου δεν συνιστούν χορήγηση νέων δικαιωµάτων χρήσης και
δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 25
Μεταβίβαση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Η µεταβίβαση, η εκµίσθωση, η αλλαγή του δικαιούχου ή η
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αλλαγή ελέγχου του δικαιούχου δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εν όλω ή εν µέρει γίνεται µε έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν
χορηγηθεί τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του µελλοντικού δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδροµή των κατωτέρω:
α) να µην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση έχει εναρµονισθεί µέσω της εφαρµογής της απόφασης 676/2002/ΕΚ ή άλλων
κοινοτικών µέτρων,
β) ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν επιβληθεί στον προηγούµενο δικαιούχο,
γ) εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται
σε διεθνείς διαδικασίες συντονισµού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αυτών.
2. Κατά την έγκριση της µεταβίβασης η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει
ότι:
α) δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισµού,
β) ο νέος δικαιούχος πληροί όσες από τις προϋποθέσεις -υπό
τις οποίες καταρχήν χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώµατα- κρίνονται αναγκαίες, λαµβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, την εξέλιξη
της τεχνολογίας, το χρόνο χορήγησης των δικαιωµάτων, την ανάπτυξη των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισµού.
3. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και δηµοσιεύεται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Σε περίπτωση µεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων, µπορεί να µεταβιβάζονται και τα κεραιοσυστήµατα που χρησιµοποιούνται σε
σχέση µε τις υπό µεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εφόσον έχει εξασφαλισθεί
η συναίνεση του εκµισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστηµάτων. Οι πάροχοι, σε περίπτωση µεταβίβασης ή χρονοµίσθωσης κεραιοσυστηµάτων έχουν την υποχρέωση ενηµέρωσης της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες µεταβίβασης ή εκµίσθωσης τµήµατος δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,
λαµβάνοντας υπόψη τα όποια εκτελεστικά µέτρα έχει θεσπίσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισµό ζωνών στις οποίες
οι επιχειρήσεις µπορούν να µεταβιβάζουν ή να εκµισθώνουν µεταξύ τους δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
6. Οι όροι που συνδέονται µε τα µεµονωµένα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εξακολουθούν να ισχύουν µετά τη µεταβίβαση ή χρονοµίσθωση, εκτός εάν ορίσει άλλως η Ε.Ε.Τ.Τ..
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται αν τα
µεµονωµένα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της επιχείρησης αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιµήµατος προς την αρµόδια
δηµόσια αρχή.
Άρθρο 26
Τροποποίηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
1. Τροποποίηση των δικαιωµάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν σε Γενικές Άδειες ή δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επιτρέπεται µόνο σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις,
µε αναλογικό δε τρόπο και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την
τροποποίηση εγγράφως ή διενεργήσει δηµόσια διαβούλευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των καταναλωτών, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σηµασίας και έχουν
συµφωνηθεί µε τον κάτοχο της γενικής άδειας.
2. Τροποποίηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή
αριθµών επιτρέπεται µόνο σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και µε
αναλογικό τρόπο, µετά από ακρόαση των ενδιαφερόµενων
µερών από την Ε.Ε.Τ.Τ., συνεκτιµώντας, κατά περίπτωση, τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για µεταβιβάσιµα δικαιώµατα χρή-
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σης ραδιοσυχνοτήτων. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία
οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σηµασίας και
έχουν συµφωνηθεί µε τον κάτοχο των δικαιωµάτων ή της γενικής
άδειας.
3. Στα ενδιαφερόµενα µέρη παρέχεται προθεσµία τουλάχιστον
τεσσάρων εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόµενων
τροποποιήσεων, προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και
άµεσης παρέµβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσµία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόµενων µερών ορίζεται σε δύο εβδοµάδες. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα µέρη.
4. Τα δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών ή δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζονται ούτε καταργούνται πριν
από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν χορηγηθεί. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να ανακαλεί τα δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών ή τα σχετικά δικαιώµατα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα VII, εφόσον έχει προηγηθεί αλλαγή στην κατανοµή ή στη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων. Με Απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να γίνεται αλλαγή στην κατανοµή ή στη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα από την
Ε.Ε.Τ.Τ., στην έκταση που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 3 και των παραγράφων 3, 4,
5, 8 και 9 του άρθρου 20, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν διενέργειας διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
παρόντος. Στην ίδια απόφαση ορίζεται εύλογη αποζηµίωση που
θα πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις εν λόγω ζώνες από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις
περιπτώσεις που ενδεχοµένως προκύπτει ζηµία από την εν λόγω
απόφαση.
Άρθρο 27
Ειδικά ραδιοδίκτυα
1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί
υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και υπάγεται αποκλειστικά και
µόνο στις διατάξεις του παρόντος νόµου, αλλά δεν απαιτείται
υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Προκειµένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών
ραδιοδικτύων στους ελεγχόµενους από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) χώρους αερολιµένων, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Δικαιώµατα διέλευσης
1. Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό
χώρων, που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι
κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε
τους δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δηµόσια
δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την παραχώρηση των δικαιωµάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Οι δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσµατικών, διαφανών
και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρµόζονται χωρίς
διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, σύµφωνα µε τις αρχές της
αµεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισµό των προϋποθέσεων για τα δικαιώµατα αυτά. Οι ανωτέρω διαδικασίες
µπορούν να διαφέρουν, αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι.
3. Όλες οι αρµόδιες για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης
δηµόσιες αρχές υποχρεούνται όταν επέρχονται αλλαγές: α) να
ενηµερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρ-
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µόζουν, τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία και µελέτες, β) να καθορίσουν την αρµόδια
υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρµόδια
υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών
και γ) να µεριµνούν για την εκπαίδευση των αρµόδιων υπαλλήλων σχετικά µε το αντικείµενο που τους ανατίθεται. Μετά τη
λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να τα δηµοσιεύει στον ιστοχώρο της.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 17, εισηγείται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων τις ειδικές διαδικασίες για την παραχώρηση δικαιωµάτων διέλευσης και εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση από τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τους συναρµόδιους Υπουργούς µε την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες
αυτές, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης
αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους,
η αρµόδια αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτηµα σχετικό µε τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης από πάροχο δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον συνοδεύεται
από όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά, υποχρεούται
να χορηγεί τα δικαιώµατα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογηµένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόµενο
πάροχο εντός τριάντα ηµερών από την παραλαβή της σχετικής
αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από πάροχο µη δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ως άνω προθεσµία παρατείνεται κατά εξήντα ηµέρες. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων
διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόµενες περιοχές
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισµούς απαιτείται η έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί,
υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και στις Ένοπλες Δυνάµεις απαιτείται η προηγούµενη έγκριση
του ΓΕΕΘΑ.
6. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω σχετική προθεσµία, η
άδεια πρόσβασης / διέλευσης τεκµαίρεται ότι αυτοδικαίως χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το επίσηµο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόµενο από εξώδικη δήλωση, που θα κοινοποιεί ο
πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρµόδια δηµόσια αρχή, σχετικά µε την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσµίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του περί του
γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης διέλευσης,
η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρµόδιες αστυνοµικές
αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο
της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Άρνηση χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης επιτρέπεται µόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης και µόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της εθνικής άµυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά αποφάσεων των δηµόσιων αρχών σχετικών µε τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης και περιορισµούς ή
όρους αυτής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, µε τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με κανονισµό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης
δικαιωµάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17. Ο
καθορισµός των τελών διέπεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια, αµεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόµενο
σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να µην καθιστά οικονοµικά
ασύµφορη τη διενέργεια της επένδυσης.
7. Με επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στη δυνατότητα
διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται,
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζηµίωσης, να συστήσουν προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων
ιδιωτών, οικοδοµηµένων και µη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων,
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στο έδαφος ή / και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή / και διέλευση ή / και συντήρηση ή /
και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδοµών. Οι
διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρµόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδοµής κ.λπ. των
επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
8. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν,
µετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής να ενηµερώνουν, εντός προθεσµίας επτά ηµερών, την
οικεία Περιφέρεια προσδιορίζοντας τα συγκεκριµένα σηµεία
εντός του χώρου αρµοδιότητάς τους όπου πραγµατοποιούνται
οι εργασίες εκσκαφής. Η Περιφέρεια οφείλει να προβαίνει αµέσως σε δηµοσίευση του εγγράφου της αρµόδιας αρχής τοπικής
αυτοδιοίκησης, σε χώρο εµφανή, εντός του καταστήµατος της
Περιφέρειας, καθώς και στο διαδίκτυο. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι
ιδιωτικοί ή δηµόσιοι φορείς οι οποίοι, εντός του άµεσου προσεχούς εξαµήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν
να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή στις αρµόδιες αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθµού εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση. Κανένας φορέας από τους
ανωτέρω δεν µπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες
περιοχές του συγκεκριµένου δήµου εντός του συγκεκριµένου
εξαµήνου εφόσον δεν έχει προβεί στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή
δευτέρου βαθµού προβαίνει σε ρύθµιση της διαδικασίας εκσκαφής κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσµίες του παρόντος ισχύουν
από τη δηµοσίευση σε κάθε αρµόδια Περιφέρεια.
9. Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούµενο φορέα περιλαµβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την
αποκατάσταση βλαβών µε υποχρέωση προηγούµενης ειδοποίησης της αρµόδιας αρχής.
10. Στις περιπτώσεις που δηµόσιες αρχές, αρµόδιες για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την
κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων, που εκµεταλλεύονται δηµόσια δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισµό µεταξύ της αρµοδιότητας που σχετίζεται µε τη χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται µε την κυριότητα ή
τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων.
11. Πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και
τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού µε τα ανωτέρω, τέλους.
12. Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην
προκαλούνται βλάβες και ζηµίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή
περιουσίες τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε
θετικής και αποθετικής ζηµίας.
Άρθρο 29
Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών
1. Όταν επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπέρ ή υπό δηµόσιου, ιδιωτικού ή κοινόχρηστου ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την
απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι σε θέση να
επιβάλει την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου
αυτού, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε
κτήρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων
φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων (περιλαµ-
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βανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη µέτρων διευκόλυνσης του συντονισµού δηµόσιων έργων, λόγω ανάγκης
προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδοµικών ή χωροταξικών
στόχων και µόνον έπειτα από δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε
το άρθρο 17 του παρόντος. Οι ρυθµίσεις αυτές για την από κοινού χρήση ή το συντονισµό µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες
για την κατανοµή των δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών
ή ακινήτου, ακόµα και σε περίπτωση ήδη υφιστάµενης εγκατάστασης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµό για τη συνεγκατάσταση, αφού
προηγηθεί σχετική δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο
17 του παρόντος. Με τον Κανονισµό αυτό, όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει
ότι η αλληλεπικάλυψη των υποδοµών θα ήταν οικονοµικώς αναποτελεσµατική ή πρακτικώς ανέφικτη, δύναται να επιβάλλει
στους κατόχους των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 δικαιωµάτων και/ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων υποχρεώσεις ως
προς την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων
ή µέχρι το πρώτο σηµείο συγκέντρωσης ή διανοµής όταν αυτό
βρίσκεται εκτός κτιρίου. Οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες για την κατανοµή των δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, κατάλληλα προσαρµοσµένων,
όπου απαιτείται ανάλογα µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Επίσης,
µε τον Κανονισµό καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεγκατάσταση από τους
ενδιαφερόµενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται αυτοµάτως µε την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, κατόπιν αιτήµατος της
Ε.Ε.Τ.Τ., να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η
Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι σε θέση να καταρτίσει λεπτοµερή κατάλογο της
φύσεως, της διαθεσιµότητας και της γεωγραφικής θέσης των ευκολιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να τον καταστήσει διαθέσιµο στους ενδιαφεροµένους.
5. Επιπροσθέτως, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαµβάνει κατάλληλα
µέτρα για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση µε τα θέµατα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών κατόπιν προσφυγής από οποιοδήποτε µέρος, εφαρµόζοντας τις διατάξεις
του άρθρου 34 του παρόντος.
6. Τα µέτρα που λαµβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο είναι αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και
αναλογικά και όπου απαιτείται εφαρµόζονται σε συνεργασία µε
τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθµού.
7. Eιδικά για τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης κεραιοσυστηµάτων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αιτούνται συνεγκατάσταση και υποχρεούνται
να παρέχουν συνεγκατάσταση κατόπιν αιτήµατος άλλων επιχειρήσεων µε εύλογους όρους, στο µέτρο όπου αυτό είναι τεχνικά
εφικτό.
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις σχετικά µε την εγκατάσταση κεραιών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύµφωνα µε
το στοιχείο Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α’ 46).
2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια
των οργάνων της ή µε συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση
των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ετησίως
σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτηµένων από την
Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
β) κατόπιν αίτησης εκ µέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, που έχει έννοµο συµφέρον, εντός
είκοσι εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και
στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, και του εκάστοτε
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αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του
οποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα αποτελέσµατα των
ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται άµεσα
στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόµενων
ορίων εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθµ. 53571/3839/
6.9.2000 (Β’ 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Με κοινή απόφαση
των υπουργών αυτών µπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση.
5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτηµένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο
τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε
κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται
εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος µετά από
γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέµατα τα σχετικά µε
την επιβολή και είσπραξη του τέλους.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική
διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση
τυποποιηµένων κατασκευών κεραιών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά
ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευµάτων.
β) Σε πυλώνες φωτισµού.
γ) Κατά µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών.
δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, κατόπιν
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν
σε εγκαταστάσεις σταθµών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι ρυθµίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθµών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας,
τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων,
ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι εξαιρέσεις από την
υποχρέωση αδειοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ.
2Α του ν. 2801/2000 (Α’46) και στον παρόντα νόµο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραµένουν σε ισχύ.
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και
εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. µελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι από
το γενικό πληθυσµό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2 - 4 της υπ’
αριθµ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή
στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού.
10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και
νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να
υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2 -
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4 της υπ’ αριθµ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του εκάστοτε αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας καθορίζονται οι παραµεθόριες ζώνες
της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η
έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας της παραγράφου 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α’46) χορηγείται από τη
Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
12. Πολεοδοµικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη
υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νοµιµότητα της
άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου,
και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώµα, επί του οποίου
τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδοµικής άδειας ή ότι
αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία «Ρύθµισης αυθαιρέτων
σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» µε την
καταβολή ειδικού προστίµου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή κεραίας δεν εδράζεται επί του
αυθαιρέτου τµήµατος του κτιρίου.
13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών
κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, αλλά
έγκριση, που χορηγείται από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2Η του άρθρου
1 του ν. 2801/2000 (Α’46). Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν.
2075/1992 (Α’129).
14. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος µέχρι 20KW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.) που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές
κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας. Οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστηµάτων
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Η αδειοδότηση και η τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν σχετίζονται µε τις διατάξεις που αφορούν τις
κατασκευές κεραιών και τη διαδικασία της έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας ή πιστοποιητικού πληρότητας που εκδίδει η
Ε.Ε.Τ.Τ..
15. Στις δηµιουργούµενες ως άνω εγκαταστάσεις λαµβάνονται
µέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
για θέµατα της Ε.Ε.Α.Ε.. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, και µέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της, εφαρµόζεται η υπ’ αριθ. 53571/3839/ 6.9.2000
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από
τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά».
16. Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα
δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστηµένων κεραιών, υποχρεούνται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογηµένα επί
της νοµιµότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστηµα
αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας,
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολειδοµική έγκριση και η κεραία
δύναται να ηλεκτροδοτηθεί µετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία η οποία θα συνοδεύεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην
Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης,
ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει
στον Περιφερειάρχη, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυ-
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πικής νοµιµότητας των πράξεων της αρµόδιας Πολεοδοµικής
Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούµενη έγκριση εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν ανακληθεί η απάντηση, µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί
της προσφυγής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998
(Α’ 195). Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη χωρεί αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου τριµελούς Διοικητικού Εφετείου σύµφωνα µε την περίπτωση 1θ του άρθρου 1
του ν. 2944/2001 (Α’ 222), η οποία εκδικάζεται εντός ενός µηνός
από την ηµέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσµίας δύο µηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή µόνο µία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε
επαναπροσδιορισµός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα µήνα από την αρχική δικάσιµο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, προσβάλλονται µε έφεση, ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία
κατάθεσής της.
17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται
τα εξής:
Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση
υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
ολοκληρωµένο φάκελο, µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωµένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαµβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/
µελέτες:
α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής
και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από
την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.
γ) Μελέτη Ραδιοεκποµπών για την έκδοση Θετικής Γνωµάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του
φακέλου.
Κατά την υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ,
ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο ως άνω
διοικητικό τέλος ενσωµατώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στις αρµόδιες υπηρεσίες που
εξετάζουν τις µελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες/αιτήσεις ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα
προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόµενο των µελετών τους
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του ΣΗΛΥΑ, ως
και κάθε σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις/µελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς
να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων
αρµοδίων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέµα αρµοδιότητάς
της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό µε την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
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Οι κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.4053/2012 (Α’44) για τις οποίες
υπάρχει ανάγκη αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό µε την τροποποίηση των
υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκποµπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία
που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Οι αναβαθµίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.
(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωµάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας επί σχετικής µελέτης η οποία έχει
υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία
αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής
κεραίας.
Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νοµίµως λειτουργούσες για διάστηµα 24 µηνών από τη δηµοσίευση
του ν. 4053/2012 (Α’44) και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων που υποβάλλεται στα πλαίσια της
διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο µοναδικός λόγος µη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάµενης κατασκευής κεραίας.
Κάθε αίτηση σχετική µε τις ως άνω κατασκευές κεραιών η
οποία έχει κατατεθεί σε αρµόδιες αρχές στα πλαίσια της διαδικασία αδειοδότησης που ίσχυε πριν την έκδοση του ν. 4053/2012
(Α’44) παύει να ισχύει και επιστρέφεται στον αιτούντα.
Β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο
ΣΗΛΥΑ, µέσα σε τέσσερις µήνες από την ηλεκτρονική υποβολή
του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α’, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ:
α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν/
διορθωθούν ή
γ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω
στοιχείου Α’:
α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί
όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και
προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’.
β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό
τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και µε την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της ΕΕΑΕ
και της ΥΠΑ, καθώς και χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται
όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σηµείο Α’, Άδεια Κατασκευής Κεραίας.
γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες.
Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS) δηµοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις
οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό
Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις µε τα σχετικά
συµπεράσµατα των µελετών.
Ε. Ο κάτοχος, µετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην
εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει
παράλληλα:
α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρµόδιο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
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β) Να έχει αναρτηµένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται
η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο µοναδικός
Αριθµός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας
διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.
ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας
ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον µία εκ των αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άµεση
αποξήλωση της συγκεκριµένης κατασκευής κεραίας.
Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόµενες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:
α) ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη
αίτηση/µελέτη σε κάθε αρµόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει
στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσα σε τέσσερις µήνες από την
αποδεδειγµένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόµενο:
αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν/διορθωθούν ή
γγ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης/µελέτης, προβαίνει
στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ’.
18. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών
σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Υφιστάµενες
κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων αποµακρύνονται
εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και
αφορούν:
α. Τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών.
β. Την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
γ. Άλλες συναφείς µε τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.
20. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων µπορεί να ανατίθεται σε Οργανισµούς Τυποποίησης το
έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου µπορεί
να βαρύνει το αποθεµατικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του
άρθρου 75.
21. Στην περίπτωση Α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/
2000 (Α’46), αντί της άδειας του οικείου Νοµάρχη, απαιτείται η
άδεια του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας.
22. Πάρκα κεραιών λειτουργούν µόνο µε προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας
των Πάρκων, οι διαχειριστές των Πάρκων Κεραιών εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιµη, οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι διαχειριστές, η διαδικασία εγκατάστασης κεραιών, οι
δικαιούχοι εγκατάστασης και το χρονοδιάγραµµα µετακίνησης
στο Πάρκο Κεραιών υφιστάµενων κεραιών.
23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας,
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περί-
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πτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέµα, για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής
όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου
VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W
αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α’46)
και του παρόντος νόµου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α’46)
και στον παρόντα νόµο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραµένουν
επίσης σε ισχύ.
Άρθρο 31
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών
και συσχετισµένων συχνοτήτων
1. Οι γεωστατικές ή µη τροχιακές θέσεις δορυφόρων και οι συσχετισµένες µε αυτές συχνότητες που έχουν απονεµηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους και δηµόσιο
αγαθό µε σηµαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική αξία,
η διαχείριση των οποίων συνιστά κυριαρχικό δικαίωµα του Κράτους.
2. Εκχώρηση δικαιωµάτων του Κράτους στις δορυφορικές
τροχιές και τις συσχετισµένες µε αυτές ραδιοσυχνότητες των
διαστηµικών σταθµών που έχουν αποδοθεί στη χώρα βάσει σχεδίου της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, γίνεται µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που καθορίζεται κατά περίπτωση µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, οι όροι του διαγωνισµού και τα οφέλη υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο διαγωνισµός διενεργείται
από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει αντικειµενικών, διαφανών αµερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων
επιλογής. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εντός έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισµού δύναται να εκκινήσει διαδικασία διαπραγµάτευσης προκειµένου να εκχωρήσει απευθείας τα ως άνω δικαιώµατα.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να χορηγείται άδεια χρήσης επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων, που σχετίζονται µε συγκεκριµένη τροχιακή θέση,
σε ήδη αδειοδοτηµένο από το Ελληνικό Δηµόσιο φορέα λειτουργίας και εκµετάλλευσης δορυφορικού δικτύου, χωρίς να απαιτείται διενέργεια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χρήση των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων, ενώ µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα σχετικά ανταποδοτικά ανταλλάγµατα υπέρ του Δηµοσίου και ο τρόπος καταβολής τους.
3. Οποιοδήποτε δικαίωµα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισµένες µε αυτές ραδιοσυχνότητες το οποίο έχει εκχωρηθεί
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
δεν µπορεί να µεταβιβαστεί χωρίς την προηγούµενη έγκριση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ως άνω
ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας
στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό δικαίωµα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται οποιοδήποτε εκχωρηµένο δικαίωµα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισµένες µε αυτές ραδιοσυχνότητες, προκειµένου να είναι συµβατό µε µεταγενέστερα σχέδια διεθνούς συντονισµού.
5. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και έγγραφη συµφωνία του (σύµβαση) µε τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων είναι δυνατή η ανακοίνωση και η υποστήριξη στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών του φακέλου του δορυφορικού συστήµατος το οποίο ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να λειτουργήσει
σε τροχιακές θέσεις και συσχετισµένες ζώνες συχνοτήτων για
τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Στην ανωτέρω συµφωνία καθορίζεται το ύψος

των τελών τα οποία αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι υποχρεώσεις
των µερών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Η ως άνω
συµφωνία τροποποιείται προκειµένου να είναι συµβατή µε σχέδια διεθνούς συντονισµού µεταγενέστερα της συµφωνίας.
6. Η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επιτρέπεται µέσω δορυφορικών συστηµάτων, τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Διεθνούς Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
Άρθρο 32
Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
1. Νοµικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο δεν επιτρέπεται να εκµεταλλεύονται δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
εφόσον:
α) ελέγχονται από το Δηµόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώµατα
και
β) κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σηµαντικό τµήµα της αγοράς παροχής δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και
γ) εκµεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, που
εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων στην
ίδια γεωγραφική περιοχή.
2. Τα νοµικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να
εκµεταλλεύονται δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, ιδρύοντας
προς τούτο άλλα νοµικά πρόσωπα ή συµµετέχοντας σε άλλα νοµικά πρόσωπα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της ελέγχει
κατά πόσο υφίσταται αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στην παροχή υποδοµής και υπηρεσιών και ενηµερώνει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαµβάνεται η λεπτοµερής περιγραφή
της διάρθρωσης της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται
στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου κατόπιν σχετικής αίτησης,
αφού ληφθεί υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων να
προστατεύουν τα επαγγελµατικά τους απόρρητα.
Άρθρο 33
Λογιστικός διαχωρισµός
1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα ή δηµόσιες
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών σε άλλες αγορές πλην
των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της Ε.Ε., οφείλουν:
α) να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς, στο πλαίσιο εφαρµογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισµών και των
αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες που συνδέονται
µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ως διαφορετικά νοµικά πρόσωπα. Στους λογαριασµούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισµού
τους και η χρησιµοποιούµενη λεπτοµερής µέθοδος απονοµής
τους, συµπεριλαµβανοµένης της αναλυτικής κατάστασης των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπανών που συνδέονται µε τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή
β) να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητές τους που
σχετίζονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, από δραστηριότητές τους που δεν έχουν σχέση µε
τα ανωτέρω.
Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται µόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ.
2. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου καταρτίζουν
και υποβάλλουν τις οικονοµικές εκθέσεις τους σε ανεξάρτητο
ελεγκτή και τις δηµοσιεύουν κατά την επόµενη παράγραφο,
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εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή εµπίπτουν στα κριτήρια µικροµεσαίων επιχειρήσεων των κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κοινοτικού δικαίου και του παρόντος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόµενο των
οικονοµικών εκθέσεων, ο τρόπος δηµοσιότητάς τους και ο λογιστικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών, εφόσον δεν
ρυθµίζονται από τις διατάξεις των νόµων περί εταιρειών ή δεν
εµπίπτουν στα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Άρθρο 34
Επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά µε τον έλεγχο και τη ρύθµιση και
την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
επιβολή των σχετικών κυρώσεων, καθώς και των διατάξεων του
παρόντος νόµου περί διαιτησίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλύει διαφορές που
αναφύονται µεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια,
ή µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και άλλων επιχειρήσεων που
επωφελούνται από τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή/και διασύνδεσης, σχετικά µε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα
νόµο ή και τις Αποφάσεις και τους Κανονισµούς της Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου
αιτήµατος ενός εκ των µερών και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκδίδει, το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, εντός τεσσάρων µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος, εκτός
από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσµευτική για τα µέρη απόφαση
για την επίλυσή της.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς, αν
υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί, οι οποίοι κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ.
θα µπορούσαν να συµβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση
αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν τα ενδιαφερόµενα µέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά
δεν έχει επιλυθεί µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή του αιτήµατος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν µέρος,
κατά το διάστηµα αυτό, δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των µερών και εκδίδει δεσµευτική απόφαση εντός
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών.
4. Όλα τα µέρη τα οποία εµπλέκονται άµεσα στη διαφορά
οφείλουν να συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Τ.Τ. προς το σκοπό της
ταχείας και αποτελεσµατικής επίλυσής της.
5. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδευόµενη από έκθεση
των λόγων επί των οποίων βασίζεται, κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους από την Ε.Ε.Τ.Τ. και, τηρουµένου του επιχειρηµατικού απορρήτου, δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
6. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζεται στον Κανονισµό Ακροάσεων της
Ε.Ε.Τ.Τ..
7. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί
από το ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος
ή του ν. 3959/2011 (Α’93) ή να ζητά τη λήψη εκτάκτων προσωρινών µέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε την παράγραφο
6 του άρθρου 77 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 35
Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς
1. Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει
από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ή άλλης ειδικής
νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεταξύ επιχείρησης
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παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που έχει την έδρα της στην Ελληνική Επικράτεια και επιχείρησης
που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζεται η διαδικασία των επόµενων παραγράφων 2, 3 και 4.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήµατος ενός τουλάχιστον των µερών, συντονίζει τις προσπάθειές της µε τις αντίστοιχες Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύναται να ζητήσει
τη γνώµη του BEREC προκειµένου να επιτευχθεί επίλυση της
διαφοράς σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές του άρθρου
3.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στο πλαίσιο επίλυσης διασυνοριακής διαφοράς
δύναται να ζητήσει από το BEREC να εκδώσει γνώµη ως προς
τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Στην περίπτωση αυτή,
η Ε.Ε.Τ.Τ. αναµένει τη γνώµη του BEREC προτού προβεί σε ενέργειες για την επίλυση της διαφοράς, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας των εµπλεκόµενων Ρυθµιστικών Αρχών να λάβουν
επείγοντα µέτρα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο
της επίλυσης διαφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη που έχει εκδώσει
ο BEREC.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται από κοινού µε τις αντίστοιχες Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να αρνείται την επίλυση διαφοράς, ενηµερώνοντας άµεσα τα εµπλεκόµενα µέρη, αν υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί οι οποίοι θα
µπορούσαν να συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στην έγκαιρη
επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, αν η διαφορά δεν
έχει επιλυθεί µετά την παρέλευση τεσσάρων µηνών και δεν εκκρεµεί ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος ενός των µερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη που έχει εκδώσει
ο BEREC.
5. Η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 δεν στερεί από κανένα εµπλεκόµενο µέρος τη δυνατότητα να προσφύγει
ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 36
Διαιτησία
1. Συνιστάται στην Ε.Ε.Τ.Τ. θεσµός µόνιµης διαιτησίας για την
επίλυση των διαφορών που αναφύονται µεταξύ επιχειρήσεων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή µεταξύ αυτών και του Δηµοσίου ή
χρηστών και άπτονται της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισµού στον
τοµέα αυτό.
2. Στη µόνιµη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές, που ανακύπτουν:
α) Από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
όπως πρόσβαση, διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συνεγκατάσταση.
β) Από την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ιδίως κατά την πρόσβαση ή / και διέλευση σε ή και µέσω δηµοσίων πραγµάτων ή και κοινόχρηστων χώρων ή / και ιδιοκτησίας
τρίτων.
γ) Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών
και τερµατικού εξοπλισµού.
δ) Από την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού και της προστασίας του καταναλωτή στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο µέτρο που το αντικείµενο της διαφοράς υπόκειται
στην εξουσία διάθεσης των ενδιαφεροµένων.
3. Στη µόνιµη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων µε ή
χωρίς νοµική προσωπικότητα.
4. Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προηγούµενη
έγγραφη συµφωνία των ενδιαφεροµένων είτε αίτηση υπαγωγής
του ενός µέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο.
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5. Σε περίπτωση έγγραφης συµφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές που τα µέρη επιθυµούν να
υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συµβαλλόµενοι
µπορούν να καθορίζουν ορισµένες συµβάσεις ή έννοµες σχέσεις
και να συµφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την
εφαρµογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συµφωνίες τους για θέµατα διαδικασίας, εφόσον δεν είναι
αντίθετες µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι διαιτητές εφαρµόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και,
αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρµοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος στην Ελλάδα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
7. Η Ολοµέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή που είναι αρµόδια
για το διορισµό των διαιτητών ή επιδιαιτητών, την αντικατάστασή
τους σε περίπτωση θανάτου, αρνήσεως, κωλύµατος ή ανάκλησής τους, τον προσδιορισµό των εξόδων, καθώς και για κάθε
άλλο θέµα της διαιτησίας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του και δύο τακτικά µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής και
λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας τους ως µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Όπου, στο παρόν άρθρο, γίνεται λόγος για τριµελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.
9. Καθήκοντα γραµµατέα σε κάθε διαιτησία αναλαµβάνει
υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο της
Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του, ύστερα από αίτηµα της τριµελούς Επιτροπής.
10. Ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα
διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δηµοσίευσης των εκδιδόµενων διαιτητικών αποφάσεων, το
συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της τριµελούς Επιτροπής και του Προέδρου της Ολοµέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ.
και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του
έργου της Γραµµατείας της µόνιµης διαιτησίας, φροντίζοντας
ιδιαίτερα για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσµιών.
11. Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων που παραδίδονται από τους συµβαλλόµενους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηµατισµό του φακέλου της
υπόθεσης.
12. Τα έγγραφα της Γραµµατείας και των διαιτητών επιδίδονται µε δικαστικό επιµελητή ή υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος
συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επίδοσης.
13. Η Ολοµέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός εξήντα ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάσσει κατάλογο διαιτητών
ιδίως από µέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και του Τ.Ε.Ε. και δηµοσιεύεται σε µία καθηµερινή εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος
αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους µηνός Δεκεµβρίου µε
την ίδια δηµοσιότητα. Οι διαιτητές επιλέγονται µε κριτήριο την
επιστηµονική κατάρτιση και την εξειδικευµένη εµπειρία τους σε
θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των
κανόνων του ανταγωνισµού. Από τον κατάλογο αποκλείονται
εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές µέσα στην προηγούµενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε
ανατεθεί προηγούµενα. Αποκλείονται οµοίως και τα µέλη της
Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε χρόνια
µετά την, µε οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.
14. Οι ενδιαφερόµενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθµό µεγαλύτερο
του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άµεση αναπλήρωση µε
βάση την επιθυµία του ενδιαφεροµένου σε περιπτώσεις κωλύµατος.
15. Στην περίπτωση προηγούµενης συµφωνίας για την υπαγωγή ορισµένης διαφοράς σε διαιτησία, µπορούν να ορισθούν
από τους συµβαλλόµενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συµ-
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βαλλόµενο και ο επιδιαιτητής. Αν οι συµβαλλόµενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι διαιτητές ορίζουν τον επιδιαιτητή µεταξύ
των προσώπων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο διαιτητών.
Αν δεν οριστεί από τους διαιτητές επιδιαιτητής, αυτός ορίζεται
από την τριµελή Επιτροπή και µέχρι τη σύστασή της ή, σε αδυναµία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόµιµο
αναπληρωτή του.
16. Αν µε τη συµφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους ή σε περίπτωση µη ύπαρξης προηγούµενης συµφωνίας για την υπαγωγή ορισµένης διαφοράς
στη διαιτησία, ο επισπεύδων, µε αίτησή του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που
υποβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 23, ορίζει έναν διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της
αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόµενο διαιτητή και επιδιαιτητή προς αποδοχή του διορισµού τους, καθώς και στον ή
στους συµβαλλόµενους, µε την πρόσκληση να ορίσουν τον ή
τους διαιτητές τους και να συµφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή µέσα σε οκτώ ηµέρες από την κοινοποίηση της κλήσης.
Η προθεσµία αυτή είναι 30ήµερη αν ο καλούµενος κατοικεί οπουδήποτε στο εξωτερικό.
17. Αν δεν ορισθεί εµπρόθεσµα διαιτητής από το καλούµενο
µέρος ή οι συµβαλλόµενοι ή οι διαιτητές δεν συµφωνήσουν στο
πρόσωπο του επιδιαιτητή ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η
τριµελής επιτροπή ή, µέχρι τη σύστασή της ή σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει αυτούς,
καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο της παραγράφου 13.
18. Σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη προτείνουν περισσότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτητές, από όσα προβλέπει η συµφωνία της διαιτησίας ή απαιτείται, η σειρά µε την
οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις δεσµεύει την τριµελή Επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
19. Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι
υποχρεωµένος να αποδεχτεί το διορισµό.
20. Εκείνος που τον αποδέχθηκε µπορεί να απαλλαγεί από την
εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, ύστερα
από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ..
21. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής µπορούν να προτείνουν την
εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από τους συµβαλλόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 883 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
22. Σε περίπτωση που ο διορισµένος διαιτητής κωλύεται ή
εξαιρεθεί ή αρνηθεί ή καταστεί ανίκανος ή αποβιώσει, το µέρος
που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να
ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του µέσα σε δέκα ηµέρες από τότε που θα κληθεί µε σχετικό έγγραφο για αυτό από
τη Γραµµατεία της παραγράφου 9. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η τριµελής Επιτροπή ή, µέχρι τη σύστασή της ή σε
περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας της, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.
διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό κατάλογο µέσα σε πέντε
ηµέρες από την αίτηση του ενδιαφεροµένου.
23. Για την έναρξη της διαδικασίας της µόνιµης διαιτησίας
είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση από ένα τουλάχιστον από
τα ενδιαφερόµενα µέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην οποία περιέχονται
τα κάτωθι στοιχεία:
α) Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, επάγγελµα, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση κατοικίας για καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Αν συµβαλλόµενος είναι εταιρία, πρέπει να ορίζεται µε ακρίβεια η
µορφή, η επωνυµία, η έδρα και η διεύθυνση και, αν είναι αλλοδαπή εταιρεία, να γίνεται ορισµός αντιπροσώπου και αντικλήτου
της στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και διεύθυνση κατοικίας του
αντικλήτου.
γ) Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία και
συνοπτική έκθεση των απόψεων και ισχυρισµών των συµβαλλοµένων.
δ) Το ονοµατεπώνυµο των διαιτητών, των αναπληρωτών τους,
καθώς και του επιδιαιτητή, εφόσον έχουν οριστεί.
24. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της συµφωνίας
υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή, σε περί-
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πτωση µη ύπαρξης προηγούµενης συµφωνίας, αντίγραφο της
πρόσκλησης του επισπεύδοντος προς το άλλο µέρος της διαφοράς και της έγγραφης συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της
διαφοράς στη διαιτησία.
25. Η παραπάνω αίτηση, όταν κατατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδεύεται από έκθεση που υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τον γραµµατέα της µόνιµης
διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας.
26. Η Γραµµατεία αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στην
τριµελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή, αν
δεν έχουν οριστεί από τους συµβαλλόµενους και καθορίζει τις
δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν.
27. Η τριµελής επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελο της
διαιτησίας, όπως αυτός διαµορφώνεται κατά την υπαγωγή της
διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει τα έξοδα φακέλου της διαιτησίας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 45. Η επιτροπή αυτή ορίζει επίσης
προσωρινά τις αµοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και
τα έξοδα της διαιτησίας και επιµερίζει σε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη τα άνω ποσά, που πρέπει να καταβληθούν πριν από
τον ορισµό δικασίµου.
28. Η Γραµµατεία κοινοποιεί στους συµβαλλόµενους τα ονόµατα των διαιτητών και του επιδιαιτητή και τα σχετικά έγγραφα
και γνωστοποιεί το ποσό που υποχρεώνονται να καταβάλουν στο
ταµείο της Ε.Ε.Τ.Τ..
29. Αν ο ένας συµβαλλόµενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί, η τριµελής Επιτροπή έχει την
εξουσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη διαιτησία χωρίς την
καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο
µέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή τµήµα του.
30. Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συµβαλλόµενο που κατέβαλε και το άλλο
επισυνάπτεται στη δικογραφία.
31. Ο προσδιορισµός της ηµέρας για συζήτηση της υπόθεσης
γίνεται µετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται µε φροντίδα της Γραµµατείας της µόνιµης διαιτησίας
της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν από τη δικάσιµο
στα συµβαλλόµενα µέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα ηµέρες αν οι διάδικοι
είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
32. Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία
καθορίζεται από τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν
εφαρµόζεται όρος της συµφωνίας αυτής που αντίκειται στην
ηµεδαπή δηµόσια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς
στην κρίση των τακτικών δικαστηρίων.
33. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση.
34. Οι συµβαλλόµενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε µε αντιπρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτηµένο. Έχουν το δικαίωµα να εκπροσωπηθούν από
έναν ή περισσότερους δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια
τεχνικών συµβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείµενο της διαιτησίας.
35. Ο διορισµός των αντιπροσώπων και των πληρεξούσιων δικηγόρων γίνεται µε έγγραφο ιδιωτικό που φέρει ηµεροµηνία και
υπογραφή του εντολέα, βεβαιωµένη από δηµόσια αρχή, ή µε
απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών, που
καταχωρείται στα πρακτικά.
36. Οι συµβαλλόµενοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες
υποχρεώσεις. Στην πρώτη δικάσιµο καλούνται να αναπτύξουν
τους ισχυρισµούς τους γραπτά ή προφορικά και να προσκοµίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία, καθώς και κατάλογο µαρτύρων στη Γραµµατεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές.
37. Η απουσία ενός ή όλων των συµβαλλοµένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον νόµιµα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται όµως
οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη δικάσιµο σε
σύντοµο χρόνο και να διατάξουν την κλήση εκείνων που δεν εµφανίστηκαν.
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38. Τα µέσα και τα θέµατα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα οι
διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάζουν τους συµβαλλόµενους, µάρτυρες µε όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες, να
διατάσσουν πραγµατογνωµοσύνη διορίζοντας τους πραγµατογνώµονες και γενικά να ζητούν και να λαµβάνουν υπόψη τους
οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να δεσµεύονται από
αποδεικτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συµβιβασµός, συντάσσεται πρακτικό συµβιβασµού, που περιέχει τους όρους αυτούς και
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη, τους διαιτητές, τον
επιδιαιτητή και τον γραµµατέα.
39. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσµίας
τριών µηνών από την τελευταία συνεδρίαση.
40. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο προθεσµία δύναται
να παραταθεί:
α) Με συµφωνία των µερών.
β) Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει
βάσιµος λόγος και πάντως όχι πέραν των συνολικά έξι µηνών
µετά την τελευταία συνεδρίαση.
41. Η διαιτητική απόφαση λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός
αν η συµφωνία υπαγωγής σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν
δεν σχηµατιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώµη του επιδιαιτητή.
Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώµη της µειοψηφίας
χωριστά για κάθε θέµα.
42. Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα,
από τα οποία το ένα παραµένει στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. σε ειδικό
βιβλίο και το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών µετά
την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον
γραµµατέα. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπόλοιπους πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής όσο και το
γεγονός της συµµετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη
διάσκεψη.
43. Η απόφαση περιέχει συνοπτικά το ιστορικό της διαφοράς,
τη συµφωνία περί διαιτησίας, το ονοµατεπώνυµο των διαιτητών,
του επιδιαιτητή, των συµβαλλοµένων και των πληρεξουσίων
τους, τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης, έκθεση των πραγµατικών στοιχείων και των νοµικών ισχυρισµών όλων των συµβαλλοµένων, αιτιολογηµένο πλήρως σκεπτικό και σαφές
διατακτικό.
44. Οι αµοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα
έξοδα διαιτησίας καθορίζονται στο σύνολό τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 46 του παρόντος άρθρου, από τους διαιτητές
στην οριστική απόφασή τους, στην οποία προσδιορίζεται η
αµοιβή του καθενός από τα µέλη της διαιτησίας.
45. Το ύψος των εξόδων του φακέλου της διαιτησίας καθορίζεται ανάλογα µε την αξία του αντικειµένου της διαφοράς µε
βάση τον επόµενο πίνακα:
α) µέχρι 1.467 ευρώ, 146,7 ευρώ,
β) από 1.468 - 5.869 ευρώ, 440 ευρώ,
γ) από 5.870 - 14.673 ευρώ, 880 ευρώ,
δ) από 14.674 - 29.347 ευρώ, 1.320 ευρώ,
ε) από 29.348 - 146.735 ευρώ, 1.760 ευρώ,
στ) από 146.736 - 293.470 ευρώ, 4.402 ευρώ,
ζ) από 293.471 ευρώ και άνω, 5.869 ευρώ.
Η αµοιβή των διαιτητών και τα έξοδά τους σε περίπτωση αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης, µετακίνησης µαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβόλου.
46. Το ύψος της συνολικής αµοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειµένου
της διαφοράς, µε βάση τον επόµενο πίνακα:
α) µέχρι 1.467 ευρώ
6% - 8%
β) από 1.468 - 5.869 ευρώ
5% - 7%
γ) από 5.870 - 14.673 ευρώ
4% - 6%
δ) από 14.674 - 29.347 ευρώ
3% - 5%
ε) από 29.348 - 146.735 ευρώ
2% - 4%
στ) από 146.736 ευρώ και άνω
1% - 3%
Στον τελικό καθορισµό της αµοιβής εκτιµάται το αντικείµενο
και η φύση της διαφοράς, ο χρόνος που χρειάσθηκε για τη µελέτη του φακέλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης.
47. Τα έξοδα διαιτησίας περιλαµβάνουν οτιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγ-
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µατογνωµοσύνης, τα έξοδα µετακίνησης µαρτύρων, καθώς και
την αµοιβή της Γραµµατείας.
48. Οι συµµετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να αποφασίσουν
τη διακοπή και µαταίωση της διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση
αυτή, ο συµβαλλόµενος που έχει την πρωτοβουλία της διακοπής
είτε και όλοι οι συµβαλλόµενοι µπορούν, µε έγγραφη δήλωσή
τους προς τους διαιτητές που έχουν αναλάβει την επίλυση της
διαφοράς, να ζητήσουν τον καθορισµό µειωµένης αµοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα µε την εργασία που είχε γίνει µέχρι
την ηµέρα της µαταίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την
έγγραφη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρη την
αµοιβή σύµφωνα µε τις παραγράφους 45 και 46 του παρόντος
άρθρου.
49. Ο συµβαλλόµενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να καταβάλει τις αµοιβές των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές µπορούν να αποφασίζουν τον επιµερισµό και καταλογισµό της δαπάνης (αµοιβής και εξόδων) στα συµβαλλόµενα
µέρη, ανάλογα µε το βαθµό υπαιτιότητας του καθενός.
50. Οι αµοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτησίας καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε τραπεζικό λογαριασµό της
Ε.Ε.Τ.Τ., στους οποίους παραδίδεται έγγραφη απόδειξη πληρωµής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αµοιβή τους από την αρµόδια
υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλµατα
πληρωµής, σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο της Γραµµατείας της
Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (Α’
235) εφαρµόζεται και στις αµοιβές των δικηγόρων από διαιτησίες.
51. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τη διαιτησία εφαρµόζονται συµπληρωµατικά σε κάθε περίπτωση που
δεν ρυθµίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν άρθρο.
Άρθρο 37
Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών
1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών
ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο
κοινό λαµβάνουν πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για
την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. Τα µέτρα αυτά, λαµβάνοντας
υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, πρέπει να
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάµενο
κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αυτές λαµβάνουν ιδίως µέτρα για την
αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά
ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεµένα
δίκτυα.
2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέµονται µέσω των
δικτύων αυτών.
3. Τα µέτρα των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται από την
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
µε κανονιστικές πράξεις.
4. Oι επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δηµόσια δίκτυα
επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό κοινοποιούν στην E.E.T.T. κάθε παραβίαση της
ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών, η οποία µε τη
σειρά της κοινοποιεί κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια
της ακεραιότητας στην Α.Δ.Α.Ε., κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8.
5. Κατά περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. ενηµερώνει τις αρµόδιες εθνικές αρχές στα άλλα κράτη - µέλη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Η
Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ενηµερώσει το κοινό ή να απαιτήσει την ενηµέρωση αυτή από τις επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το δηµόσιο συµφέρον.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει κατ’ έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στον ENISA συνοπτική έκθεση σχετικά µε τις κοινοποιήσεις που
έχει παραλάβει και τη δράση που έχει αναλάβει σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο.
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6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να εκδίδει δεσµευτικές υποδείξεις, στο
πλαίσιο εφαρµογής των κανονιστικών πράξεων των παραγράφων
1 και 2 του παρόντος, όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων
και υπηρεσιών και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις
προθεσµίες εφαρµογής, προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίµηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των υπηρεσιών και δικτύων τους, περιλαµβανοµένων
τεκµηριωµένων πολιτικών ασφαλείας, κατ’ εφαρµογήν των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του παρόντος.
8. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται από την Α.Δ.Α.Ε., η οποία
θέτει τα σχετικά πορίσµατά της στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει την ελεγχόµενη επιχείρηση.
9. Η Α.Δ.Α.Ε., κατά την άσκηση του ελέγχου της, έχει την εξουσία και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 3115/2003
(Α’47), το ν. 703/1977 (Α’278) και το ν. 3674/2008 (Α’136), όπως
ισχύουν.
Άρθρο 38
Παροχή πληροφοριών
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην
Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήµατός της, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειµένου
να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον
έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθµών, και δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5
και 49 του παρόντος νόµου. Οι πληροφορίες αφορούν:
α) στον έλεγχο συµµόρφωσης µε τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α’, τους όρους 2 και 6 του Μέρους Β’ και τους όρους 2 και
7 του Μέρους Γ’ του Παραρτήµατος VII και τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2,
4 και 5 και 49 του παρόντος,
β) στον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους όρους του Παραρτήµατος VII, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτεπάγγελτα
έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας,
γ) στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης,
δ) στη δηµοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας
και της τιµής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,
ε) στην παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς,
στ) στην ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων
περί πρόσβασης και καθολικής υπηρεσίας του παρόντος, καθώς
και για την παροχή στοιχείων προσδιορισµού των επιχειρήσεων
µε σηµαντική ισχύ στην αγορά,
ζ) στη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και αποτελεσµατικής διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων,
η) στην αξιολόγηση των µελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή
τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες
χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.
2. Σε καµία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από την
περίπτωση γ’ της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν µπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ούτε να
αποτελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά.
3. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πληροφορίες
σχετικά µε µελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες τους
που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. Οι επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν σχετικού αιτήµατός της, λογιστικά
στοιχεία για τις αγορές λιανικής που συνδέονται µε τις εν λόγω
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αγορές χονδρικής.
4. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να χρησιµοποιεί τις
πληροφορίες µόνο για το συγκεκριµένο σκοπό για τον οποίο τις
ζητεί, καθώς και να ενηµερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις.
5. Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόµων, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και το βαθµό λεπτοµέρειας που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία πρέπει να αιτιολογεί
το αίτηµά της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειµενικό, ορισµένο και ανάλογο µε την εκτέλεση συγκεκριµένου καθήκοντός της. Αν δεν ορίζεται προθεσµία, οι πληροφορίες
παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή του σχετικού αιτήµατός της. Σε κάθε περίπτωση, η
τασσόµενη προθεσµία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε
εργάσιµων ηµερών.
Άρθρο 39
Δηµοσίευση πληροφοριών
1. Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώµατα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν σε Γενικές Άδειες και δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και
αριθµών, δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών, προσδιορισµό ειδικών αγορών προϊόντων - υπηρεσιών και γεωγραφικών αγορών,
καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συµβάλλει στη δηµιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, δηµοσιεύονται στον
ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενηµερώνονται µε κατάλληλο τρόπο,
ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό
απόρρητο.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει, όπου απαιτούνται, τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών για την παροχή
της εν λόγω πρόσβασης.
3. Όταν οι προαναφερόµενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρµόδιες δηµόσιες αρχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς
και πληροφοριών σχετικά µε τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές της
διοίκησης, προκειµένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων
δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών.
4. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο των
αποφάσεών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 40
Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισµού και
υπηρεσιών – Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα
1. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, εφαρµόζονται τα υποχρεωτικά πρότυπα ή οι
προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν
αντίστοιχα δηµοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, στο βαθµό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των
υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του
χρήστη, εφαρµόζονται τα µη δεσµευτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν δηµοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή / και προδιαγραφών, εφαρµόζονται τα εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν. Η κύρωση ή η θέση σε εφαρµογή αυτών γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ελλείψει όλων
των ανωτέρω προτύπων ή/και προδιαγραφών εφαρµόζονται
κατά σειράν πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται από
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τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης (ενδεικτικά ETSI,
CENELEC, CEN), την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) είτε διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(ITU), το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το λόγο της αρµοδιότητας καθενός
από αυτούς, µπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους Οργανισµούς Τυποποίησης κάθε
έργο που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεµατικό της
Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Για τον έλεγχο του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην
αγορά, όσον αφορά στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, διενεργούνται από τις οικείες Περιφέρειες αυτεπάγγελτοι έλεγχοι
ή έλεγχοι µετά από έγγραφες καταγγελίες που υποβάλλονται
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Περιφέρειες ή στην Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι διενεργούνται από τριµελή συνεργεία ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται µε Απόφαση Περιφερειάρχη, από τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας. Σε
περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης τριµελούς συνεργείου ελέγχου από κάποια Περιφέρεια, µπορεί να διατίθεται, ύστερα από
αίτηση του οικείου Περιφερειάρχη, ένας εκπρόσωπος από τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή την Ε.Ε.Τ.Τ.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αυτεπάγγελτων ελέγχων, ο προγραµµατισµός, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Αν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, τότε αυτός
πραγµατοποιείται σε διαπιστευµένα εργαστήρια ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, των οποίων το πεδίο διαπίστευσης εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθ. 5268/5137/13.9.2007 κ.υ.α.
(Β’1853) όπως ισχύει, και τα οποία ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα δείγµατα
προς έλεγχο δεσµεύονται από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές µε
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Οικ.
72145/2315/7.1.2009 κ.υ.α. (Β’ 21) όπως ισχύει. Η δαπάνη για τη
διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων, καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας.
7. Τα συνεργεία για τους αυτεπάγγελτους ελέγχους δύνανται,
προς διαπίστωση των παραβάσεων της κείµενης νοµοθεσίας για
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, να ελέγχουν τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και
λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαµβάνουν ένορκες ή
ανωµοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρµογής
του παρόντος άρθρου. Επιπλέον έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισµού και κάθε
άλλου αντικειµένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιµο για
την επιβεβαίωση ύπαρξης παράβασης διατάξεων του παρόντος
άρθρου, τηρουµένων των διατάξεων περί αυτοφώρου των άρθρων 242 επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
8. Οι έλεγχοι µετά από έγγραφες καταγγελίες διενεργούνται
από τις Περιφέρειες µε ίδια µέσα ή µπορούν να ανατίθενται, µε
Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε διαπιστευµένα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ή / και ανεξάρτητους ειδικούς πραγµατογνώµονες µε ειδικές τεχνικές ή / και νοµικές γνώσεις, οι οποίοι επιλέγονται από τον πίνακα πραγµατογνωµόνων της επόµενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί το τελικό πόρισµα ελέγχου. Η δαπάνη για τη διενέργεια
των ελέγχων µετά από καταγγελίες βαρύνει τον προϋπολογισµό
της οικείας Περιφέρειας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης πίνακα πραγµατογνωµόνων, που ανανεώνεται ανά διετία, από τον οποίο οι Περιφέρειες, µε εντολή ανάθεσης του οικείου Περιφερειάρχη,
προβαίνουν σε κατά περίπτωση επιλογή πραγµατογνώµονα και
ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε αυτόν. Με την ίδια απόφαση
προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την άσκηση
των καθηκόντων των πραγµατογνωµόνων. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, οι πραγµατογνώµονες πρέπει να είναι διαπιστευµένοι για το πεδίο δραστηριότητάς τους.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι αµοιβές των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων και οι αµοιβές των Πραγµατογνωµόνων που διενεργούν ελέγχους µετά από καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τον τρόπο καταβολής αυτών.
11. Για τη διενέργεια ελέγχου µετά από καταγγελία απαιτείται
η καταβολή παραβόλου από τον καταγγέλλοντα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου
για την υποβολή έγγραφης καταγγελίας, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια. Το παράβολο αυτό αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί µη βάσιµη ή
το πρόβληµα αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταγγέλλοντα, τότε το κόστος για τη διενέργεια του ελέγχου βαρύνει
τον καταγγέλλοντα.
12. Με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται σε
κάθε Περιφέρεια Επιτροπή Ακροάσεων για την εξέταση των γραπτών ή προφορικών απόψεων του καταγγέλλοντα ή του καταγγελλόµενου επί της έγγραφης καταγγελίας. Για την επιβολή
κυρώσεων, προσωρινών µέτρων ή/και προστίµων, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τα συνεργεία ελέγχου είτε στους αυτεπάγγελτους ελέγχους είτε στους ελέγχους µετά από έγγραφες
καταγγελίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και
17 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β’ 1853) για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Αρµόδιος για την επιβολή των κυρώσεων είναι
ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας. Τα πρόστιµα που
επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού εισπράττονται
υπέρ του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών.
13. Για την επιµόρφωση των υπαλλήλων που συγκροτούν τα
συνεργεία ελέγχου των Περιφερειών διεξάγονται σεµινάρια σε
εξειδικευµένα θέµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, τα
οποία οργανώνονται από τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι θεµατικές ενότητες των σεµιναρίων, η
εξεταστέα ύλη, το σύστηµα εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. Το κόστος διοργάνωσης των σεµιναρίων
αυτών βαρύνει το αποθεµατικό της Ε.Ε.Τ.Τ..
14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), θεσπίζεται κανονισµός του αεροναυτικού ραδιοεξοπλισµού, που αναφέρεται στις παραγράφους 5
και 6 του Παραρτήµατος Ι’ του π.δ. 44/2002 (Α’ 44), η εφαρµογή
του οποίου ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Στον κανονισµό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισµού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις
και διαδικασίες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισµού αυτού
και ρυθµίζεται η εξέταση της καταλληλότητας του εξοπλισµού,
η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να µη διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισµός ευρείας
κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος IΧ.
16. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ
των διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α’ 44), µε το οποίο έχει ενσωµατωθεί η Οδηγία 1999/5/ΕΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 41
Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά
1. Μία επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ σε µία
αγορά εφόσον, ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις,
βρίσκεται σε θέση ισοδύναµη προς δεσπόζουσα, δηλαδή βρίσκεται σε θέση οικονοµικής ισχύος που της επιτρέπει να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Εάν µια επιχείρηση
έχει σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά (πρώτη αγορά),
είναι δυνατόν να οριστεί ως έχουσα σηµαντική ισχύ και σε µια
στενά συνδεδεµένη µε αυτήν αγορά (δεύτερη αγορά), εάν οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή
η εκµετάλλευση της ισχύος στην πρώτη αγορά στο πλαίσιο της
δεύτερης αγοράς, µε αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της θέσης
ισχύος της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να ληφθούν στη δεύτερη αγορά επανορθωτικά µέτρα, µε στόχο την
αποτροπή της εκµετάλλευσης αυτής, σύµφωνα µε τα άρθρα 50
και 52 του παρόντος και, εάν τα εν λόγω µέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι δυνατόν να επιβληθούν επανορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 44 του παρόντος.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει κατά πόσο δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση σε µία σχετική
αγορά, ενεργεί σύµφωνα µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της
αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος σε αυτή, εφαρµόζει δε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι.
3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς περιλαµβάνει τον ορισµό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου
του ανταγωνισµού, τον ορισµό επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ
και τον προσδιορισµό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία
ανάλυσης των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το
κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τον
παρόντα νόµο, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ζητά τη συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
4. Οι κάθετα ολοκληρωµένοι όµιλοι δηµόσιων επιχειρήσεων,
στους οποίους εντάσσονται επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά.
Άρθρο 42
Διαδικασία ορισµού αγορών
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε βάση
τις συνθήκες που επικρατούν στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, τις σχετικές γεωγραφικές αγορές
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες
Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του
δικαίου του ανταγωνισµού.
2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να καθορίσει διαφορετικές σχετικές
αγορές από εκείνες που ταυτοποιούνται στη Σύσταση Σχετικών
Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολουθεί τη διαδικασία
των άρθρων 16, 17 και 45.
3. Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόµου δεν περιορίζουν τον ορισµό
σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού.
Άρθρο 43
Διαδικασία ανάλυσης αγοράς
1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισµού των σχετικών αγορών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 42, η
Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να διεξαγάγει ανάλυση της αποτελεσµατι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

κότητας του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο,
λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραµµές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει, µε βάση την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο µία σχετική αγορά είναι επαρκώς
ανταγωνιστική, προκειµένου να αποφασίσει αν θα επιβάλει, διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις, δυνάµει της παρούσας παραγράφου, του άρθρου 44 ή των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον διαπιστώσει, µε βάση την ανάλυση της αγοράς ότι:
α. Η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, εντοπίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις οι οποίες µεµονωµένα ή από
κοινού µε άλλες έχουν σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και
επιβάλλει τις ενδεδειγµένες ειδικές υποχρεώσεις ή διατηρεί ή
τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται
ήδη.
β. Η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις και, σε περίπτωση που έχει επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους µε
σηµαντική ισχύ στη σχετική αγορά, οφείλει να άρει αυτές. Τα
µέρη που επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων ειδοποιούνται εντός δέκα πέντε ηµερών από την έναρξη ισχύος της
απόφασης.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ συνεργάζεται µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές
των εµπλεκόµενων χωρών της Ε.Ε. για την από κοινού ανάλυση
των διακρατικών αγορών, οι οποίες ορίζονται µε απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίζει
σε συνεννόηση µε τις ως άνω Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές, για την
επιβολή, διατήρηση ή άρση των υποχρεώσεων στις εν λόγω αγορές σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Για τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16, 17 και
45. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το αντίστοιχο σχέδιο µέτρου σύµφωνα µε το άρθρο 45:
α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούµενου µέτρου για την αγορά αυτή. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι τρία επιπλέον έτη,
µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον η τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός µηνός από την κοινοποιούµενη πρόταση,
β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρηµένης Σύστασης
Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αγορές που
δεν έχουν προηγουµένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να αιτηθεί τη συνδροµή του BEREC όταν
δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυση της σχετικής αγοράς εντός
της προθεσµίας που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Η
Ε.Ε.Τ.Τ., µε τη συνδροµή του BEREC, κοινοποιεί εντός έξι µηνών
το σχέδιο µέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 16 και 45.
5. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει
υπόψη τις αναµενόµενες ή προβλεπόµενες µελλοντικές τεχνολογικές ή οικονοµικές εξελίξεις για τη χρονική περίοδο έως την
επόµενη εξέταση της σχετικής αγοράς.
Άρθρο 44
Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του παρόντος νόµου,
έχουν σηµαντική ισχύ σε µία συγκεκριµένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική σύµφωνα µε το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόµου δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάµει της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόµενου
προβλήµατος και πρέπει να είναι δικαιολογηµένες και ανάλογες

8761

του επιδιωκόµενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόµενες υποχρεώσεις
µπορούν να περιλαµβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά να µη χρεώνουν υπερβολικές τιµές, να µην παρεµποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόµενων
επιχειρήσεων στην αγορά, να µην προκαλούν στρεβλώσεις στον
ανταγωνισµό µε τον καθορισµό ιδιαίτερα χαµηλών τιµών για την
προσέλκυση πελατών, να µην παρέχουν, µε αθέµιτο τρόπο, προνόµια σε συγκεκριµένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσµοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να
επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα µέτρα περιορισµού
των τιµών λιανικής, µέτρα για τον έλεγχο των επί µέρους τιµολογίων ή µέτρα για προσανατολισµό των τιµολογίων στο κόστος
ή των τιµών σε συγκρίσιµες αγορές, προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να
προωθηθεί ο πραγµατικός ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν µία επιχείρηση υπόκειται
σε ρύθµιση τιµολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρµόζει τα αναγκαία και ενδεδειγµένα συστήµατα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη
µορφή και τη λογιστική µεθοδολογία (µεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγµένου
συστήµατος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από
άλλον εξειδικευµένο φορέα, ιδιωτικό ή δηµόσιο, ανεξάρτητο και
από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης, που
ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ’ έτος δηµοσίευση δήλωσης συµµόρφωσης.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 και του
άρθρου 62 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους µηχανισµούς ελέγχου λιανικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο σε επί µέρους αγορές στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί
αποτελεσµατικός ανταγωνισµός.
Άρθρο 45
Διαδικασία λήψης µέτρων
1. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή/και κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην περίπτωση κατά
την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος νόµου, προτίθεται να αποφασίσει επί θέµατος το οποίο:
α) εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 42 ή 43 ή 47 του
παρόντος νόµου και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο µέτρου προσβάσιµο
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC και στις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του
παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθµιστικών
Αρχών των άλλων κρατών - µελών µόνον εφόσον υποβληθούν
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός.
2. Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται για δύο ακόµη µήνες,
χωρίς η προθεσµία αυτή να µπορεί να παραταθεί περαιτέρω, σε
περίπτωση που το σχέδιο µέτρου το οποίο εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποσκοπεί:
α) στο να καθορίσει µια σχετική αγορά που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
β) στο να καθορίσει αν µία επιχείρηση κατέχει µόνη της ή από
κοινού µε άλλες σηµαντική ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 του παρόντος και το εν λόγω σχέδιο µέτρου θα επηρέαζε το εµπόριο µεταξύ των κρατών - µελών
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι το
σχέδιο µέτρου θα δηµιουργούσε φραγµούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή έχει σοβαρές αµφιβολίες για τη συµβατότητά του
προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του
άρθρου 3 του παρόντος.
3. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 2, εκδώσει απόφαση µε την
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οποία ζητά από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει το σχέδιο µέτρου, η
Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο µέτρου εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που το σχέδιο µέτρου
τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 17 του παρόντος και κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιηµένο σχέδιο µέτρου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά τη λήψη απόφασης για τη θέσπιση του σχεδίου µέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των
άλλων Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών, του BEREC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοποιεί την απόφαση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC όλα τα εγκεκριµένα τελικά µέτρα που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 στοιχεία α’ και β’ του παρόντος άρθρου.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης προκειµένου να διασφαλισθεί
ο ανταγωνισµός και να προστατευθούν τα συµφέροντα των χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, παρεκκλίνοντας από τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2, να λάβει
αµέσως αναλογικά και προσωρινά µέτρα τα οποία κοινοποιεί
άµεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον BEREC και στις άλλες
Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, τα προσωρινά µέτρα γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους.
7. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της προθεσµίας του ενός
µηνός που προβλέπεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιήσει στην
Ε.Ε.Τ.Τ. και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους θεωρεί
ότι το σχέδιο µέτρου µε το οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις από
την Ε.Ε.Τ.Τ., είτε δηµιουργεί φραγµούς στην ενιαία ευρωπαϊκή
αγορά είτε αµφισβητεί σοβαρά τη συµβατότητά του µε το κοινοτικό δίκαιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εγκρίνει το σχέδιο µέτρου για τρεις
ακόµη µήνες µετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εγκρίνει το σχέδιο µέτρου, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του BEREC ή όποιας άλλης Εθνικής Ρυθµιστικής
Αρχής.
8. Κατά την τρίµηνη περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και
αποτελεσµατικότερου µέτρου σύµφωνα µε τους στόχους του
άρθρου 3 του παρόντος, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των
φορέων της αγοράς, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συνεπούς ρυθµιστικής πρακτικής.
9. Εάν στην αιτιολογηµένη γνώµη του BEREC, η οποία εκδίδεται εντός έξι εβδοµάδων από την έναρξη της αναφερόµενης στην
παράγραφο 7 τρίµηνης περιόδου, ο BEREC συµµερίζεται τις σοβαρές αµφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά µε τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσµατικότερου µέτρου. Πριν την εκπνοή της
αναφερόµενης στην παράγραφο 7 τρίµηνης περιόδου, η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται:
α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο µέτρου λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της την αναφερόµενη στην παράγραφο
7 του παρόντος άρθρου κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη γνώµη και τις συστάσεις του BEREC ή
β) να διατηρήσει το σχέδιο µέτρου.
10. Σε περίπτωση:
α) που ο BEREC δεν συµµερίζεται τις σοβαρές αµφιβολίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωµοδοτεί ή σε περίπτωση που η
Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο µέτρου της σύµφωνα
µε την παράγραφο 9 και
β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός µηνός από την εκπνοή της
αναφερόµενης στην παράγραφο 7 τρίµηνης περιόδου:
βα) εκδώσει Σύσταση απαιτώντας από την Ε.Ε.Τ.Τ. να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο µέτρου της, περιλαµβάνοντας
συγκεκριµένες προτάσεις και εκθέτοντας τους λόγους για τους
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οποίους αιτιολογείται η σύστασή της, ιδίως στην περίπτωση που
ο BEREC δεν συµµερίζεται τις σοβαρές αµφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
ββ) λάβει Απόφαση µε την οποία αίρει τις σύµφωνα µε την παράγραφο 7 επιφυλάξεις της,
η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός ενός µηνός από την έκδοση της Σύστασης
σύµφωνα µε το σηµείο βΑ’ ή λήψης Απόφασης σύµφωνα µε το
σηµείο βΒ’, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC το εγκριθέν τελικό µέτρο. Η εν λόγω περίοδος δύναται
να παραταθεί, προκειµένου να δοθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. η δυνατότητα
να διενεργήσει δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο 17
του παρόντος.
11. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει να µην τροποποιήσει ή να µην αποσύρει το σχέδιο µέτρου βάσει της εκδοθείσας,
σύµφωνα µε την περίπτωση βΑ’ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει τεκµηριωµένη αιτιολόγηση.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει το προτεινόµενο σχέδιο
µέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Άρθρο 46
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
1. Επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχουν δίκτυα ή / και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν να διαπραγµατεύονται στην Ελλάδα, µεταξύ τους, χωρίς περιορισµούς, τεχνικές και εµπορικές συµφωνίες για πρόσβαση ή / και διασύνδεση.
Επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του συγκεκριµένου κράτους - µέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί
σε καθεστώς Γενικής Άδειας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ως
προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του παρόντος και των
όρων του Παραρτήµατος VII, καταργούνται ενδεχόµενα διοικητικά ή νοµοθετικά µέτρα που υποχρεώνουν τους παρόχους, όταν
χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν ισοδύναµες
υπηρεσίες µε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή/και να επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν
έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης.
3. Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
έχουν το δικαίωµα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, την υποχρέωση να
διαπραγµατεύονται τη µεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό. Με
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
που επιβάλλονται στους παρόχους για την παροχή πρόσβασης
και διασύνδεσης σε άλλες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα
47 και 49.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, οι πληροφορίες που περιέρχονται σε µία επιχείρηση από µία άλλη επιχείρηση πριν την
έναρξη των διαπραγµατεύσεων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης συµφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης,
καθώς και µετά την ολοκλήρωση αυτής, είναι εµπιστευτικές και
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνον για το σκοπό για τον
οποίο παρασχέθηκαν. Η εµπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών τηρείται και έναντι άλλων τµηµάτων της ίδιας επιχείρησης,
θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
5. Τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθίστανται για τη µετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
οφείλουν να είναι σε θέση να µεταδίδουν υπηρεσίες και προγράµµατα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων που λαµβάνουν και αναµεταδίδουν υπηρεσίες ή
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προγράµµατα τηλεόρασης ευρείας οθόνης έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήµα οθόνης.
Άρθρο 47
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων,
όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου
3 του παρόντος, εξασφαλίζει την πρόσβαση και τη διασύνδεση,
καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαµβάνοντας
µέτρα που προάγουν την οικονοµική απόδοση, το βιώσιµο ανταγωνισµό, τις αποδοτικές επενδύσεις και την καινοτοµία και µεγιστοποιούν το όφελος για τους τελικούς χρήστες.
Με την επιφύλαξη των µέτρων που µπορούν να ληφθούν για
τις επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί
να επιβάλλει:
α) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, υποχρεώσεις,
συµπεριλαµβανοµένης, σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, της
υποχρέωσης διασύνδεσης των δικτύων τους όταν αυτό δεν συµβαίνει ήδη,
β) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις και στο βαθµό
που αυτό είναι απαραίτητο, την υποχρέωση να καθιστούν τις
υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,
γ) σε επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση
στις Διεπαφές Προγράµµατος Εφαρµογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραµµάτων (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αµερόληπτους όρους, στο βαθµό που αυτό είναι
απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης
των τελικών χρηστών σε συγκεκριµένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, οι οποίες ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή,
αναλογικά και αµερόληπτα κριτήρια και εφαρµόζονται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17 και 45 του παρόντος. Με
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισµός, µε τον οποίο ρυθµίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της
προηγούµενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
3. Όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση, όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον απαιτείται προκειµένου να διασφαλίσει την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του
παρόντος, ακολουθώντας κατά περίπτωση τις διαδικασίες των
άρθρων 16, 17, 34, 35 και 45 του παρόντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρόντος, µπορεί να
επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων
50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και δικαιολογηµένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 50,
51 και 52 του παρόντος σε φορείς εκµετάλλευσης οι οποίοι δεν
έχουν σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένη αγορά, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων:
α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 29,
33, 49, 68, της παραγράφου 3 περίπτωση γ’ και της παραγράφου
5 του άρθρου 70 και του άρθρου 72 του παρόντος νόµου,
β) περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) για τη συµµόρφωση σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά
την εκχώρηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µε διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, σύµφωνα µε τον
όρο 7 του Β’ Μέρους του Παραρτήµατος VII του παρόντος,
δ) για τη συµµόρφωση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από

8763

διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία
των άρθρων 16 και 45 του παρόντος.
Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να
επιβάλει σε επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, υποβάλλει
σχετικό αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει
για την έγκρισή τους.
Για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκρεµεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. απέχει
από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.
Άρθρο 48
Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών
αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης
1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες παρέχονται από τις νέες ψηφιακές
πλατφόρµες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και διανέµονται σε
άλλο ή άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκποµπής, υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ανοικτή
Διεπαφή Προγράµµατος Εφαρµογής (API), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγµένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αµφίδροµων
υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που παρέχονται από τις νέες
ψηφιακές πλατφόρµες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διεπαφή Προγράµµατος Εφαρµογής
(ΑPI), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3
του άρθρου 40 του παρόντος.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισµού ψηφιακής τηλεόρασης υποχρεούνται να συνεργάζονται στην παροχή διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών για τελικούς χρήστες µε αναπηρίες.
4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 47 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωµάτων Διεπαφής
Προγράµµατος Εφαρµογής (API) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι
κατάλληλης αποζηµίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αµερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αµφίδροµων υπηρεσιών ψηφιακής
τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από
τη Διεπαφή Προγράµµατος Εφαρµογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.
Άρθρο 49
Συστήµατα υπό όρους πρόσβασης
και λοιπές ευκολίες
1. Η υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές
υπηρεσίες που µεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο µετάδοσης, συνάδει
µε τις αρχές του Παραρτήµατος VIII. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και
ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν µε τις αρχές του ως
άνω Παραρτήµατος VIII.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται
να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της
αγοράς σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 43 του παρόντος, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.
Όταν, σύµφωνα µε την ανάλυση της αγοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, ένας ή περισσότεροι φορείς εκµετάλλευσης δεν διαθέτουν σηµαντική ισχύ στη συγκεκριµένη αγορά, δύναται να
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά στους
εν λόγω φορείς εκµετάλλευσης, µε τη διαδικασία των άρθρων
16, 17 και 45 του παρόντος, µόνον εφόσον:
α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριµένες ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, τους διαύλους και
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του παρόντος, δεν επηρεάζεται
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δυσµενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και
β) οι προοπτικές αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις αγορές
των λιανικών ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των συστηµάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών
δεν επηρεάζονται δυσµενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή
ανάκληση.
Τα µέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή
ανάκληση όρων ενηµερώνονται σχετικά σε εύλογο διάστηµα πριν
από την πραγµατοποίηση της τροποποίησης ή της ανάκλησης
των όρων.
3. Οι ισχύοντες όροι δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της
Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλλει υποχρεώσεις σε σχέση µε τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραµµάτων και παρόµοιων
ευκολιών παρουσίασης καταχωρίσεων και πλοήγησης.
Άρθρο 50
Υποχρεώσεις διαφάνειας, αµεροληψίας και
λογιστικού διαχωρισµού
1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκµετάλλευσης όσον αφορά στην πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις:
α) Διαφάνειας:
αα) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δηµοσίευση συγκεκριµένων πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, τιµές,
καθώς και όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των όποιων όρων περιορισµού της πρόσβασης
ή/και της χρήσης υπηρεσιών και εφαρµογών, εφόσον οι εν λόγω
όροι είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό δίκαιο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να
καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται,
τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες και τον τρόπο δηµοσίευσής τους.
αβ) Βάσει των οποίων µπορεί να απαιτείται η δηµοσίευση Υποδείγµατος Προσφοράς Αναφοράς υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης
υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β’. Το Υπόδειγµα Προσφοράς Αναφοράς πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισµένες ανά στοιχείο
ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς
όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συµπεριλαµβανοµένων των
τιµών, προκειµένου οι επιχειρήσεις να µην πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούµενη υπηρεσία.
Τα Υποδείγµατα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία µπορεί µεταξύ άλλων να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους µε τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί
για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος.
αγ) Βάσει των οποίων µπορεί να απαιτείται η δηµοσίευση Υποδείγµατος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήµατος ΙΙ, εφόσον ο φορέας
εκµετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δίκτυο υποδοµής για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών σύµφωνα
µε το άρθρο 51 του παρόντος.
β) Αµεροληψίας, προκειµένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας
εκµετάλλευσης παρέχει:
βα) αφ’ ενός µεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση εφαρµόζοντας
ισοδύναµους όρους σε ισοδύναµες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες,
ββ) αφ’ ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους µε
τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα µε εκείνες που παρέχει
για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του
ή των συνεργατών του.
γ) Λογιστικού διαχωρισµού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτεί από
µια καθετοποιηµένη επιχείρηση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιµές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιµολογήσεις προκειµένου να ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η τήρηση της
υποχρέωσης αµεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόµενη άδικη
διεπιδότηση. Για το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της
µπορεί να καθορίζει τα τηρούµενα στοιχεία, χωρίς να θίγονται οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικών βιβλίων και
στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισµών, και τη λογιστική µέ-

θοδο που πρέπει να χρησιµοποιείται για καθορισµένες δραστηριότητες.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζεται
αναλυτικά το περιεχόµενο, ο απαιτούµενος βαθµός λεπτοµέρειας, ο τρόπος δηµοσίευσης κάθε Υποδείγµατος Προσφοράς
Αναφοράς υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συγκεκριµένη µορφή πρόσβασης συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του από την Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
3. Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, τηρουµένων των
διατάξεων των άρθρων 16 και 38 του παρόντος, να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των δεδοµένων για έσοδα από τρίτους, καθώς και να
προβαίνει σε έλεγχο αυτών και σε δηµοσίευσή τους, τηρουµένων
των διατάξεων περί επιχειρηµατικού απορρήτου και εµπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Άρθρο 51
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών
ευκολιών δικτύου
1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλεται σε φορείς
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η υποχρέωση ικανοποίησης
ευλόγων αιτηµάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του
δικτύου και συναφών ευκολιών. Τούτο, µεταξύ άλλων, συντρέχει
και σε περιπτώσεις που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων και προϋποθέσεων αντίκεινται στο συµφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη
δηµιουργία βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικής.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλει στους φορείς εκµετάλλευσης, υπό ισότιµους, εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα
όρους, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισµένα στοιχεία ή / και ευκολίες του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσβασης σε µη ενεργά στοιχεία δικτύου ή/και της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ώστε, ανάµεσα σε άλλα, να
είναι εφικτή η επιλογή ή η προεπιλογή φορέα ή/και η µεταπώληση της συνδροµητικής γραµµής,
β) την καλόπιστη διαπραγµάτευση µε επιχειρήσεις που ζητούν
πρόσβαση,
γ) τη µη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,
δ) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για µεταπώληση από τρίτους,
ε) τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές,
πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες
για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,
στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων µορφών από κοινού χρήσης συναφών ευκολιών,
ζ) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες
για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερµατικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των
ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά
δίκτυα,
η) την παροχή πρόσβασης σε συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόµοια συστήµατα λογισµικού, απαραίτητα για την
εξασφάλιση ισότιµου ανταγωνισµού στην παροχή των υπηρεσιών,
θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου,
ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως ταυτοποίησης, εντοπισµού θέσης και παρουσίας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εξέταση επιβολής των υποχρεώσεων
του παρόντος άρθρου κατ’ αναλογία των στόχων του άρθρου 3
του παρόντος, λαµβάνει υπόψη της τους εξής παράγοντες:
α) την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της χρήσης ή της
εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών ανάλογα µε το ρυθµό
ανάπτυξης της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τον
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τύπο της διασύνδεσης ή/και της πρόσβασης στις οποίες αφορά,
συµπεριλαµβανοµένης της βιωσιµότητας άλλων προϊόντων
ανάντη πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε αγωγούς,
β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόµενης πρόσβασης σε
συνάρτηση µε τη διαθέσιµη χωρητικότητα,
γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες δηµόσιες επενδύσεις, καθώς και τους συναφείς επενδυτικούς κινδύνους,
δ) την ανάγκη διασφάλισης του ανταγωνισµού µακροπρόθεσµα και ειδικότερα του ανταγωνισµού που στηρίζεται σε οικονοµικά αποδοτικές υποδοµές,
ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώµατα πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,
στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
3. Στο πλαίσιο της επιβολής υποχρεώσεων για παροχή πρόσβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τις τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο πάροχος ή/και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριµένων τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
που ορίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
Άρθρο 52
Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης
1. Σε περίπτωση που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει
ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού µε συνέπεια ένας φορέας εκµετάλλευσης να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιµές ή να συµπιέζει τις τιµές σε βάρος
των τελικών χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, µε απόφασή της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά µε την ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιµών, συµπεριλαµβανοµένων υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών µε τα συστήµατα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και
πρόσβασης. Προκειµένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του
φορέα εκµετάλλευσης, µεταξύ άλλων και σε δίκτυα επόµενης γενιάς, η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη λήψη απόφασης λαµβάνει υπόψη την
επένδυση του εν λόγω φορέα εκµετάλλευσης και επιτρέπει στο
φορέα αυτόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί ενός επαρκούς επενδεδυµένου κεφαλαίου, συνεκτιµώντας τους κινδύνους
που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο επενδυτικό πλάνο δικτύου.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόµενος µηχανισµός
ανάκτησης κόστους ή µέθοδος τιµολόγησης προάγει την οικονοµική απόδοση, το βιώσιµο ανταγωνισµό, και µεγιστοποιεί το
όφελος για τους καταναλωτές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί επίσης να λαµβάνει υπόψη τις διαθέσιµες τιµές σε συγκρίσιµες ανταγωνιστικές
αγορές.
3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισµού κοστοστρεφών
τιµών, ο φορέας εκµετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης
ότι τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος, συµπεριλαµβανοµένου ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.
4. Για τον υπολογισµό του κόστους αποτελεσµατικής παροχής
υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιµοποιεί ο φορέας εκµετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτεί από τον φορέα
εκµετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιµές του, και κατά περίπτωση να απαιτεί την προσαρµογή τους. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτοµερών δεδοµένων για τον καθορισµό του κόστους, η
Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρµόζει τη µέθοδο σύγκρισης τιµών (benchmarking),
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιµες τιµές σε συγκρίσιµες
ανταγωνιστικές αγορές κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Η µη υποβολή στοιχείων ή η µη προσήκουσα αιτιολόγηση
των τιµών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια µη έγκαιρη υιοθέτηση
από αυτόν τυχόν επιβαλλόµενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από
την υποχρέωση εφαρµογής των συγκεκριµένων τιµών σε χρόνο,
που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ. σύµφωνα µε τον παρόντα
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νόµο.
6. Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριµένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστηµάτων, τα οποία πρέπει να περιλαµβάνουν
τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες
για την κατανοµή του, δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου.
7. Ο έλεγχος συµµόρφωσης µε το εγκεκριµένο από την
Ε.Ε.Τ.Τ. σύστηµα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε άλλον
εξειδικευµένο φορέα, ιδιωτικό ή δηµόσιο, ανεξάρτητο και από
εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει ετησίως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά µε τη συµµόρφωση του υπόχρεου
φορέα εκµετάλλευσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 53
Λειτουργικός διαχωρισµός
1. Όταν η E.E.T.T. καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και ότι υφίστανται
σηµαντικά προβλήµατα ανταγωνισµού ή/και αποτυχίες της αγοράς όσον αφορά στη χονδρική παροχή ορισµένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, µπορεί, ως εξαιρετικό µέτρο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του παρόντος, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιηµένες επιχειρήσεις να µεταθέσουν τις δραστηριότητες
χονδρικής παροχής συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή µονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή µονάδα προµηθεύει προϊόντα και
υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων άλλων επιχειρησιακών µονάδων της µητρικής εταιρείας,
στα ίδια χρονικά περιθώρια, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου τιµής και υπηρεσίας, και µέσω των ίδιων συστηµάτων και διαδικασιών.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. πρόκειται να επιβάλει την υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισµού, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαµβάνει:
α) τεκµηρίωση η οποία να αιτιολογεί το συµπέρασµά της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
β) τεκµηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές
για αποτελεσµατικό και βιώσιµο ανταγωνισµό υποδοµών εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες,
γ) ανάλυση της εκτιµώµενης επίπτωσης στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην
επιχείρηση και ιδίως στο προσωπικό της ανεξάρτητης επιχειρησιακής µονάδας, στο σύνολο του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στα κίνητρα για επενδύσεις στον τοµέα αυτόν,
δεδοµένης της ανάγκης για διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής, σε άλλους ενδιαφεροµένους, και ιδιαιτέρως της αναµενόµενης επίπτωσης στον ανταγωνισµό, καθώς και των ενδεχόµενων συνεπειών για τους καταναλωτές,
δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή
αποτελεί το αποτελεσµατικότερο ρυθµιστικό µέσο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ανταγωνισµού και των αποτυχιών της αγοράς.
3. Το σχέδιο µέτρου περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισµού,
προσδιορίζοντας ειδικά το νοµικό καθεστώς της ανεξάρτητης
επιχειρηµατικής µονάδας,
β) προσδιορισµό των στοιχείων ενεργητικού της ανεξάρτητης
επιχειρηµατικής µονάδας, καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα προµηθεύει,
γ) τις αναγκαίες οργανωτικές ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται στην εν λόγω
επιχειρηµατική µονάδα, καθώς και τη σχετική διάρθρωση των κινήτρων.
δ) τους κανόνες για την εξασφάλιση συµµόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις,
ε) τους κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως προς τους άλλους ενδιαφερόµενους,
στ) το πρόγραµµα παρακολούθησης της συµµόρφωσης, το
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οποίο περιλαµβάνει τη δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης.
4. Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί
του προτεινόµενου σχεδίου µέτρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισµένη ανάλυση όλων των αγορών που σχετίζονται µε το
δίκτυο πρόσβασης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο 43 του παρόντος. Σύµφωνα µε την ανάλυσή της, η
Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις,
σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.
5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισµός µπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
που ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρόντος ή σε κάθε
άλλη υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 47
του παρόντος.
Άρθρο 54
Εθελούσιος διαχωρισµός από καθετοποιηµένη
επιχείρηση
1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σηµαντική ισχύ σε µία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύµφωνα µε
το άρθρο 43 του παρόντος και οι οποίες προτίθενται να µεταβιβάσουν στοιχεία του τοπικού τους δικτύου πρόσβασης ή σηµαντικό µέρος αυτού σε διακριτή νοµική οντότητα υπό διαφορετική
ιδιοκτησία ή να ιδρύσουν ανεξάρτητη επιχειρηµατική µονάδα
προκειµένου να παρέχουν σε επιχειρήσεις λιανικής, συµπεριλαµβανοµένων και της δικής τους λιανικής µονάδας, ισοδύναµα προϊόντα πρόσβασης, ενηµερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. εκ των προτέρων
και εγκαίρως προκειµένου η Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι σε θέση να αξιολογήσει την επίπτωση της εν λόγω µεταβίβασης. Οι επιχειρήσεις
ενηµερώνουν επίσης την Ε.Ε.Τ.Τ. για την όποια τυχόν αλλαγή του
σκοπού της µεταβίβασης, καθώς και για την έκβαση της διαδικασίας διαχωρισµού.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί τις επιπτώσεις της επιδιωκόµενης µεταβίβασης σε υφιστάµενες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
Για το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισµένη ανάλυση
όλων των αγορών που σχετίζονται µε το δίκτυο πρόσβασης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 43. Με βάση την ανάλυσή
της, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.
3. Η νοµικά ή/και λειτουργικά ανεξάρτητη επιχειρησιακή µονάδα µπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε αγορά
στην οποία έχει ορισθεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ σύµφωνα
µε το άρθρο 43 του παρόντος, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 55
Περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας
1. Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του παρόντος.
β) Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδροµητών σύµφωνα µε το άρθρο 58 του παρόντος.
γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σηµεία πρόσβασης στην
κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του
παρόντος.
δ) Ειδικές ρυθµίσεις για τελικούς χρήστες µε αναπηρία, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., µπορεί να εξειδικεύεται
το περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας και να καθορίζονται

πρόσθετες υπηρεσίες. Με όµοια απόφαση καθορίζεται, όποτε
κρίνεται αναγκαίο, και η τεχνολογία της Καθολικής Υπηρεσίας
κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην
αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών µε τιµές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εµπορικούς όρους.
Άρθρο 56
Καθορισµός των επιχειρήσεων που παρέχουν
Καθολική Υπηρεσία
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για τον καθορισµό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι
οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισµένες επιχειρήσεις), προκειµένου να εξασφαλίζεται το περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα
55, 57, 58, 59, 60 και ανάλογα µε την περίπτωση το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των
επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύµφωνα µε τις αρχές της
αντικειµενικότητας, της διαφάνειας και της αµεροληψίας, ώστε
να εξασφαλίζεται, ότι καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των
προτέρων από τον καθορισµό, ότι η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό και ότι µπορεί να ορίζονται
διαφορετικές επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για την
κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουµένων των διατάξεων της επόµενης παραγράφου.
2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες
παρέχουν υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισµένες επιχειρήσεις) σύµφωνα µε τα άρθρα 57, 58, 59 και 60, και το άρθρο
61 παράγραφος 2 του παρόντος, όπου απαιτείται. Οι επιχειρήσεις αυτές, ανάλογα µε την περίπτωση, υπέχουν υποχρέωση να
παρέχουν τιµολογιακές επιλογές ή δέσµες τιµολογίων σύµφωνα
µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του
παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις
επωνυµίες των καθορισµένων επιχειρήσεων, καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυµίας τους, τη νέα επωνυµία των επιχειρήσεων αυτών
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλει στις επιχειρήσεις οι
οποίες ορίστηκαν ως έχουσες υποχρεώσεις παροχής καθολικής
υπηρεσίας, καθώς και κάθε µεταβολή που επηρεάζει αυτές τις
υποχρεώσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Η διαδικασία καθορισµού επιχείρησης ή επιχειρήσεων οι
οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος
της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση που µία καθορισµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 επιχείρηση προτίθεται να διαθέσει σηµαντικό µέρος ή
το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της τοπικής πρόσβασης σε
διακριτή νοµική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενηµερώνει την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν τη µεταβίβαση,
ούτως ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ. να µπορέσει να εκτιµήσει τις επιπτώσεις
της σχεδιαζόµενης µεταβίβασης στην παροχή πρόσβασης σε
σταθερές θέσεις, καθώς και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 57. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλει,
να τροποποιεί ή να καταγγέλλει ειδικές υποχρεώσεις σύµφωνα
µε τα εδάφια 3 και 4 της παράγραφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος.
6. Ο έλεγχος συµµόρφωσης των καθορισµένων επιχειρήσεων
µε τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας.
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Άρθρο 57
Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή
τηλεφωνικών υπηρεσιών
1. Η παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες περιλαµβάνει:
α) Σύνδεση σε σταθερές θέσεις µε το δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών που παρέχεται από µία τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον το σχετικό αίτηµα είναι
εύλογο. Η παρεχόµενη σύνδεση επιτρέπει την υποστήριξη φωνητικών επικοινωνιών, τηλεοµοιοτυπικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδοµένων µε ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων που
επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιµοποιεί η
πλειοψηφία των συνδροµητών, καθώς και το κατά πόσον η σύνδεση είναι τεχνικώς εφικτή.
β) Τηλεφωνική υπηρεσία, που παρέχεται από µία τουλάχιστον
επιχείρηση, µέσω της σύνδεσης µε το δίκτυο που προβλέπεται
στην ως άνω περίπτωση α’ της παραγράφου 1, η οποία υπηρεσία επιτρέπει τη δηµιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων, εφόσον το σχετικό αίτηµα είναι εύλογο.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται και εξειδικεύεται η έννοια, τα κριτήρια και το περιεχόµενο του εύλογου σε
σχέση µε τις διατάξεις των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’.
2. Προς εφαρµογή των ανωτέρω, ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να δηµοσιεύει και να επικαιροποιεί άµεσα
στο δικτυακό του τόπο αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε
το υφιστάµενο δίκτυό του. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται
στην Ε.Ε.Τ.Τ. σε µορφή που η ίδια έχει προκαθορίσει.
Άρθρο 58
Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι
1. Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της
Καθολικής Υπηρεσίας:
α. ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που καλύπτει όλους
τους καταχωρηµένους συνδροµητές τηλεφώνου και τους αριθµούς, σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκεκριµένη
από την Ε.Ε.Τ.Τ. µορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενηµερώνεται τακτικά, τουλάχιστον µια φορά ετησίως και
β. τουλάχιστον µία αντίστοιχη ολοκληρωµένη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη στους τελικούς χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων και των
χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων.
2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο περιλαµβάνουν, µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, όλους τους συνδροµητές των διαθέσιµων στο
κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που στο πλαίσιο
της προηγούµενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία
πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις τηρούν την αρχή της αµεροληψίας.
3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η µορφή των καταλόγων συνδροµητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας στον
τοµέα παροχής υπηρεσιών καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων γίνεται κατά τρόπο που δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό.
Άρθρο 59
Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σηµεία πρόσβασης στην
κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, µε απόφασή της, να επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις µε στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων ή λοιπών σηµείων πρόσβασης στην
κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ., για την ικανοποίηση εύλογων αναγκών των
τελικών χρηστών, όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον

8767

αριθµό των τηλεφώνων ή λοιπών σηµείων πρόσβασης, την ευκολία πρόσβασης από χρήστες µε αναπηρίες και την ποιότητα των
υπηρεσιών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να µην επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε µέρος της Ελληνικής Επικράτειας,
εφόσον, µετά από διαβούλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
παρόντος κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή παρεµφερείς υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιµες.
3. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης µε χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και
άλλων εθνικών αριθµών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται
στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, πραγµατοποιούνται µέσω
των κοινοχρήστων τηλεφώνων ατελώς στο σύνολό τους και
χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε µέσου πληρωµής.
Άρθρο 60
Ειδικά µέτρα για τελικούς χρήστες µε αναπηρία
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µετά
από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται, λαµβάνονται µέτρα
ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες µε αναπηρία παρέχεται µε οικονοµικά προσιτό τρόπο στις
υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στο άρθρο 58 του παρόντος και σε
επίπεδο ισοδύναµο µε εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε
άλλους τελικούς χρήστες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να λαµβάνονται
ειδικά µέτρα, προκειµένου οι τελικοί χρήστες µε αναπηρίες να
µπορούν να επιλέγουν µεταξύ επιχειρήσεων και παρόχους υπηρεσιών που είναι διαθέσιµοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, ανεξαρτήτως του αν προσφέρουν Καθολική Υπηρεσία.
3. Οι εισηγήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαµβάνουν υπόψη τη συµµόρφωση µε τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 και του άρθρου 48 του παρόντος.
Άρθρο 61
Εξασφάλιση προσιτών τιµολογίων
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση µε το δείκτη τιµών
καταναλωτή και την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών, την
εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τιµολογίων των υπηρεσιών, οι
οποίες σύµφωνα µε τα άρθρα 55, 57, 58, 59 και 60 του παρόντος
περιλαµβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και είτε παρέχονται
από καθορισµένες επιχειρήσεις είτε διατίθενται στην αγορά, εάν
δεν έχουν καθοριστεί επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες αυτές.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., µπορεί να επιβάλλεται στις καθορισµένες επιχειρήσεις
η υποχρέωση να παρέχουν τιµολογιακές επιλογές ή τιµολογιακά
πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία διαφοροποιούνται από
τα διαθέσιµα υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους, προκειµένου
ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα ή µε
ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση
στο δίκτυο που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 57 του παρόντος ή τη χρήση των υπηρεσιών που
προσδιορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στα άρθρα 58, 59 και 60 του παρόντος όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και παρέχονται από καθορισµένες επιχειρήσεις, καθώς και να εφαρµόζουν
ενιαία τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής στάθµισης τιµών ή άλλων παρόµοιων µεθόδων προσδιορισµού τιµής,
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιµών.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών,
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., µπορούν να προβλέπονται πρόσθετα µέτρα στήριξης των καταναλωτών µε χαµηλό εισόδηµα ή
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µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται στις καθορισµένες επιχειρήσεις µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι, αν µια καθορισµένη επιχείρηση
υπέχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια
και εφαρµόζονται σύµφωνα µε την αρχή της αµεροληψίας. Οι
όροι παροχής δηµοσιεύονται µε ευθύνη της καθορισµένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες υψηλής κυκλοφορίας,
µία τοπική και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον
ιστοχώρο της και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. είκοσι (20) ηµέρες
πριν την έναρξη ισχύος τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτήσει την
τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήµατος που εφαρµόζει
µία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 62
Έλεγχος δαπανών
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι καθορισµένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάµει των άρθρων 55, 57, 58, 59, 60 και 61
παράγραφος 2 του παρόντος:
α) κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών πέραν αυτών που
προβλέπονται στα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος
2 του παρόντος δεν επιβάλλουν όρους και προϋποθέσεις που
συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των συνδροµητών, για
ευκολίες ή υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την αιτούµενη υπηρεσία και
β) παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Α’, προκειµένου οι συνδροµητές να µπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες
τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της
υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να µην επιβάλλει τις απαιτήσεις
αυτές σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια ή σε τµήµα της, εάν
κρίνει ότι οι ευκολίες είναι ευρέως διαθέσιµες.
Άρθρο 63
Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισµένων
επιχειρήσεων
1. Οι καθορισµένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις,
δυνάµει των άρθρων 55, 57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του
παρόντος, δηµοσιεύουν στον ιστοχώρο τους και σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα πανελλήνιας, υψηλής κυκλοφορίας, επαρκείς
και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις τους
στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των παραµέτρων, των
ορισµών και των µεθόδων µέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V. Οι δηµοσιευόµενες
πληροφορίες διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευσή τους. H Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να
προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόµενο, τη µορφή, καθώς και τον
τρόπο δηµοσίευσής τους, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί
χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιµες και εύχρηστες πληροφορίες.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, µπορεί:
α) στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί οι σχετικές παράµετροι, να ορίζει, µεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της
υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων
όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και
καταναλωτές µε αναπηρίες. Πληροφορίες σχετικά µε τα παραπάνω δηµοσιεύονται και διατίθενται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαβούλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος,
γ) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως µπορεί να διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή
παρόµοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, το κόστος των
οποίων καλύπτεται από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιµότητα των
δεδοµένων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις µε υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.

3. Η κατ’ επανάληψη αδυναµία µιας επιχείρησης να τηρήσει
τους στόχους επιδόσεων µπορεί να προκαλέσει την επιβολή από
την Ε.Ε.Τ.Τ. των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 77 του
παρόντος.
Άρθρο 64
Κόστος και χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων
Καθολικής Υπηρεσίας
1. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος χρηµατοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας
και ο µηχανισµός αποζηµίωσης καθορισµένης επιχείρησης για
το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Με όµοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο µηχανισµός επιµερισµού, τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από τους δικαιούχους που εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές που διέπουν
τον ως άνω µηχανισµό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την υποχρέωση
συνεισφοράς µπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια απόφαση.
2. Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος καθορισµένης επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπολογισµού του
καθαρού κόστους, αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέµιτη επιβάρυνση. Μόνο το καθαρό κόστος
των υποχρεώσεων που θεσπίζονται µε τα άρθρα 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61 και 62 του παρόντος µπορεί να χρηµατοδοτείται.
Συγκεκριµένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης Καθολικής
Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη το αγοραίο όφελος που αποκοµίζει µια καθορισµένη επιχείρηση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
VI, Μέρος A’, ή
β) χρησιµοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται µε διαδικασία καθορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του παρόντος.
3. Ο µηχανισµός επιµερισµού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας,
της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τις αρχές του Παραρτήµατος VI, Μέρος Β’ του παρόντος.
4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε
επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται µε τον επιµερισµό του
κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω
επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν
υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε την επιφύλαξη του επιχειρηµατικού απορρήτου, δηµοσιεύει στον ιστοχώρο της ετήσια έκθεση, στην οποία
αναφέρεται το υπολογιζόµενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι συνεισφορές όλων των
ενδιαφερόµενων (υπόχρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο
όφελος που αποκοµίζουν ενδεχοµένως οι επιχειρήσεις που
έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
6. Οι λογαριασµοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται
ο υπολογισµός της παραγράφου 2, περίπτωση α’, ελέγχονται
από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόµενα
µέρη, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού κόστους και τα πορίσµατα του ελέγχου δηµοσιεύονται
σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 65
Περιεχόµενο των συµβάσεων που συνάπτουν
οι τελικοί χρήστες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

1. Όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδροµητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή / και διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, δικαιούνται να συνάπτουν
σύµβαση µε επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές.
Με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (Α’ 191), η σύµβαση που
συνάπτεται µεταξύ συνδροµητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή µεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαµβάνει,
µε σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιµη µορφή, τουλάχιστον
τα εξής:
α) Τα στοιχεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης.
β) Τις παρεχόµενες υπηρεσίες, όπου περιλαµβάνονται ειδικότερα:
- το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
και σε πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος, καθώς και
τυχόν περιορισµούς αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 70 του παρόντος,
- πληροφορίες σχετικά µε τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρµογές ή/και τη χρήση
τους, όπου, βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,
- τα ελάχιστα προσφερόµενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών,
ιδίως το χρονικό διάστηµα της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράµετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως
ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.,
- πληροφορίες σχετικά µε τυχόν µεθόδους που εφαρµόζει η
επιχείρηση για τη µέτρηση και τη διαµόρφωση της κίνησης στο
σηµείο ζεύξης, προκειµένου να αποφεύγεται η φόρτωση του σηµείου ζεύξης µέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή η υπερφόρτωσή
του, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που οι µέθοδοι αυτές θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,
- οι µορφές των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας
µε τις υπηρεσίες αυτές,
- τυχόν περιορισµοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον
αφορά στη χρήση του παρεχόµενου τερµατικού εξοπλισµού.
γ) Τις επιλογές του συνδροµητή σχετικά µε το εάν τα προσωπικά του δεδοµένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδροµητών
και το είδος αυτών των δεδοµένων.
δ) Τις λεπτοµέρειες των τιµών και των τιµολογίων, τα µέσα µε
τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιηµένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιµολόγια και τα τέλη συντήρησης, οι
προσφερόµενες µέθοδοι πληρωµής και κάθε διαφορά κόστους
που οφείλεται στη µέθοδο πληρωµής.
ε) Τη διάρκεια της σύµβασης και τους όρους για την ανανέωση
και τον τερµατισµό παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και:
- κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης ή διάρκειας που απαιτείται για
να επωφεληθεί ο συνδροµητής από προσφορές,
- κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθµών και άλλων
σχετικών αναγνωριστικών,
- κάθε επιβάρυνσης κατά τον τερµατισµό της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάκτησης του κόστους του τερµατικού
εξοπλισµού.
στ) Κάθε ρύθµιση για αποζηµίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύµβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.
ζ) Το µηχανισµό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
η) Τα µέτρα που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση προκειµένου
να αντιµετωπίσει περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια, την
ακεραιότητα, τυχόν απειλές και άλλες αδυναµίες των συστηµάτων.
θ) Τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόµενη υπηρεσία.
2. Οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να καταγγέλλουν τις
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συµβάσεις του χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συµβατικών όρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενηµερώνουν τουλάχιστον
µέσω του λογαριασµού τους συνδροµητές σχετικά µε τις τροποποιήσεις και το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των περιπτώσεων µείωσης τιµολογίων. Με Απόφαση
της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η µορφή και ο τρόπος ενηµέρωσης των
τελικών χρηστών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και
έγκαιρη ενηµέρωσή τους.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση οι συµβάσεις που συνάπτουν µε τους
συνδροµητές τους να περιλαµβάνουν κάθε είδους πληροφορία
παρεχόµενη από τις σχετικές δηµόσιες αρχές που αφορά στη
χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε σκοπό τη συµµετοχή σε παράνοµες δραστηριότητες ή
τη διανοµή υλικού επιβλαβούς περιεχοµένου, καθώς και τα µέσα
προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια,
την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται
στο άρθρο 66 παράγραφος 4 και αφορούν την παρεχόµενη υπηρεσία.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία µε την
Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιµετωπίζει τις ανεπίλυτες
διαφορές µεταξύ αφ ενός των καταναλωτών, των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και άλλων τελικών χρηστών και αφ ετέρου των επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συµβατικούς όρους ή/ και
την εκτέλεση συµβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή/και
υπηρεσιών όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόµο. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθορίζονται διαφανείς,
απλές και µη δαπανηρές εξώδικες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η αµερόληπτη, δίκαιη και ταχεία επίλυση των ως άνω διαφορών, θεσπίζοντας διαδικασία επιστροφής χρηµάτων ή
αποζηµίωσης σε περίπτωση επαρκώς αιτιολογηµένων αιτηµάτων, βάσει και του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου προστασίας του Καταναλωτή. Στο διάστηµα µέχρι την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης, οι ανεπίλυτες διαφορές που ανακύπτουν
αντιµετωπίζονται από το Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές και οι άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα νοµικής προστασίας -δικαστικής ή µη- που τους
παρέχεται από την έννοµη τάξη. Οι παρούσες διατάξεις δε θίγουν τη λειτουργία των γραφείων παραπόνων και την παροχή
υπηρεσιών ανοικτής γραµµής που διευκολύνουν την πρόσβαση
των καταναλωτών και των άλλων τελικών χρηστών.
Άρθρο 66
Διαφάνεια και δηµοσίευση πληροφοριών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της, µετά από δηµόσια διαβούλευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις δηµόσιας παροχής δικτύου ή/και δηµόσια διαθέσιµων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δηµοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιµες, κατάλληλες και επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τα τιµολόγια, τυχόν τέλη
λόγω τερµατισµού µιας σύµβασης, πληροφορίες σχετικά µε τους
τυποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες
και καταναλωτές, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του παρόντος. Οι εν λόγω πληροφορίες δηµοσιεύονται µε σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιµη µορφή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε την ανωτέρω απόφασή της δύναται να
προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε τον τρόπο
δηµοσίευσης των πληροφοριών αυτών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα, διασφαλίζει ότι
διατίθενται ευκολίες µε τις οποίες οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους
εναλλακτικών πακέτων χρήσης υπηρεσιών µέσω, ιδίως διαδραστικών εφαρµογών ή άλλων σχετικών τεχνικών. Στην περίπτωση
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όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιµή, µεριµνά ώστε είτε
η ίδια είτε µέσω τρίτων φορέων είτε διαπιστευµένοι από την ίδια
φορείς, να τις διαθέτουν στο κοινό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή της να χορηγεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένων
και των τυχόν τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της
σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της, κατόπιν διαβούλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζει τις πληροφορίες, τη µορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, προκειµένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό. Τρίτα µέρη
έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν ατελώς τις πληροφορίες
που δηµοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και
δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε
σκοπό την πώληση ή τη διάθεση των ως άνω διαδραστικών εφαρµογών ή άλλων σχετικών τεχνικών.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της, µετά από δηµόσια διαβούλευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να απαιτεί από
τις επιχειρήσεις παροχής δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δηµόσια διαθέσιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών µεταξύ άλλων:
α) να παρέχουν στους συνδροµητές πληροφορίες για τα
ισχύοντα τιµολόγια σχετικά µε οποιοδήποτε αριθµό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιµολόγησης.
Όσον αφορά στις επί µέρους κατηγορίες υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ.
µπορεί να απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από
τη σύνδεση µε τον καλούµενο αριθµό,
β) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τις πληροφορίες εντοπισµού του καλούντος στην
υπηρεσία για την οποία έχουν συνδροµή,
γ) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες
και εφαρµογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,
δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τυχόν µεθόδους που
εφαρµόζει ο πάροχος για τη µέτρηση και τη διαµόρφωση της κίνησης, προκειµένου να αποφεύγεται η φόρτωση της ζεύξης
µέχρι το όριο χωρητικότητάς της ή η υπερφόρτωσή της, καθώς
και σχετικά µε τον τρόπο που οι µέθοδοι αυτές θα µπορούσαν
να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,
ε) να ενηµερώνουν τους συνδροµητές σχετικά µε το δικαίωµά
τους να αποφασίζουν εάν επιθυµούν ή όχι να περιληφθούν τα
στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δηµόσιο
κατάλογο συνδροµητών, καθώς και τη µορφή των στοιχείων
αυτών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων και
στ) να ενηµερώνουν σε τακτά διαστήµατα τους συνδροµητές
µε αναπηρία σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των διαθέσιµων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.
Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να προωθήσει µέτρα αυτορύθµισης ή συρρύθµισης,
εφόσον αυτά κρίνονται κατάλληλα.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της δύναται να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου να διανέµουν πληροφορίες δηµοσίου ενδιαφέροντος σε
υφιστάµενους και νέους συνδροµητές, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, µε τα ίδια µέσα που χρησιµοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για την επικοινωνία τους µε συνδροµητές. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές σε τυποποιηµένη µορφή και καλύπτουν µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα θέµατα:
α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε σκοπό τη συµµετοχή σε παράνοµες ενέργειες ή τη
διανοµή υλικού επιβλαβούς περιεχοµένου, ιδίως σε τοµείς που
θα µπορούσαν να καταστρατηγήσουν τις αρχές του σεβασµού
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των δικαιωµάτων και των ελευθεριών, περιλαµβανοµένων και των
παραβιάσεων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και των νοµικών τους επιπτώσεων και
β) τα µέσα προστασίας του συνδροµητή κατά κινδύνων που
απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
Άρθρο 67
Ποιότητα και διαθεσιµότητα
παρεχόµενων υπηρεσιών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της, µετά από δηµόσια διαβούλευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δηµοσιεύουν συγκρίσιµες, επαρκείς και
ενηµερωµένες πληροφορίες, σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και σχετικά µε τα µέτρα που
λαµβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ισοδύναµη πρόσβαση σε τελικούς χρήστες µε αναπηρία. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις
προς µέτρηση παραµέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόµενο, τη µορφή, τον τρόπο και το χρόνο δηµοσίευσης των
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών µηχανισµών πιστοποίησης ποιότητας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών
χρηστών µε αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιµες, αξιόπιστες και
εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορούν
να χρησιµοποιούνται οι παράµετροι, οι ορισµοί και οι µέθοδοι µέτρησης που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V του παρόντος.
Οι πληροφορίες υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δηµοσιευθούν,
κατόπιν εγγράφου αιτήµατός της.
2. Προκειµένου να αποτραπεί η υποβάθµιση της υπηρεσίας και
η παρακώλυση ή η επιβράδυνση της δικτυακής κίνησης, η
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή της να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν
από τον καθορισµό τέτοιων απαιτήσεων, περίληψη των λόγων
που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης, των σχεδιαζόµενων απαιτήσεων και του προτεινόµενου τρόπου δράσης. Οι πληροφορίες
αυτές διατίθενται επίσης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Η Ε.Ε.Τ.Τ.
όταν λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τη θέσπιση απαιτήσεων,
λαµβάνει ιδίως υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Προκειµένου οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιµες στο
κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες µέσω δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών να εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα αυτών
σε περιπτώσεις καταστροφικής βλάβης δικτύου ή σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα
µέτρα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των
ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν
δηµόσιας διαβούλευσης να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων
και αναγκαίων µέτρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, προς τις
οποίες οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αρµόδιος
φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά µε την τήρηση
των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή της να καθορίζει µε εύλογο
και αναλογικό τρόπο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι
επιχειρήσεις παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί
χρήστες µε αναπηρία:
α) µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ισοδύναµες µε τις παρεχόµενες στην πλειονότητα
των τελικών χρηστών και
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β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των επιχειρήσεων και
των υπηρεσιών που απολαµβάνει η πλειονότητα των τελικών χρηστών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώµης της Ε.Ε.Τ.Τ., µπορεί να λαµβάνονται
µέτρα προκειµένου να ενθαρρύνεται η διαθεσιµότητα εξοπλισµού κατάλληλου για τελικούς χρήστες µε αναπηρίες.
Άρθρο 68
Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου
1. Όλοι οι συνδροµητές µε αριθµούς που είναι καταχωρηµένοι
στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης µπορούν, µετά από σχετική
αίτηση, να διατηρούν τον ή τους αριθµούς τους, ανεξαρτήτως
της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθµού), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ, Μέρος Γ
του παρόντος.
2. Η τιµολόγηση µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης ή/και παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά στην παροχή φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι τυχόν επιβαρύνσεις των συνδροµητών δεν
πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου
υπηρεσιών από τους συνδροµητές.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τιµολόγια λιανικής για τη µεταφορά
αριθµού κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, όπως
θεσπίζοντας ειδικά ή ενιαία τιµολόγια λιανικής.
4. Η µεταφορά αριθµών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους
πραγµατοποιείται εντός της συντοµότερης δυνατής προθεσµίας.
Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθµού για τους συνδροµητές που έχουν συνάψει συµφωνία για τη µεταφορά αριθµού σε νέα επιχείρηση γίνεται µέσα σε µια εργάσιµη ηµέρα. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία µεταφοράς
αριθµών, καθώς και τη µέγιστη κατά περίπτωση επιτρεπόµενη
προθεσµία για τη µεταφορά αριθµών, έχοντας υπόψη τις εθνικές
διατάξεις σχετικά µε τις συµβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδροµητή. Σε κάθε περίπτωση,
η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία εργάσιµη ηµέρα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει επίσης υπόψη,
αν χρειαστεί, µέτρα µε τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι συνδροµητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα
και δεν µεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλει κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 77,
στους παρόχους υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρέωσης να αποζηµιώνουν τους συνδροµητές σε περίπτωση καθυστέρησης µεταφοράς ή καταχρηστικής µεταφοράς από τους
ίδιους ή για λογαριασµό τους.
Επιπροσθέτως, για την υλοποίηση της φορητότητας, οι πάροχοι δότες δύνανται να θέτουν ως προϋπόθεση την εξόφληση
όλων των οφειλών του συνδροµητή που προβαίνει σε φορητότητα του αριθµού του, µέχρι και την ηµεροµηνία υλοποίησης της
φορητότητας, συµπεριλαµβανοµένων των υπολοίπων επιδοτήσεων. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δότης ενηµερώνει άµεσα
τον συνδροµητή για τις οφειλές του, µέχρι την ηµέρα υλοποίησης της φορητότητας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από
την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.
5. Οι συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται µεταξύ καταναλωτών
και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσµευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 µήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν συµβάσεις µε µέγιστη διάρκεια 12 µήνες.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει εάν, µε την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύµβασης, οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας
της σύµβασης λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών.
Άρθρο 69
Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου
1. Κάθε συνδροµητής δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει
δικαίωµα καταχώρισης των στοιχείων του στο διαθέσιµο στο
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κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
58 του παρόντος.
2. Κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί αριθµούς τηλεφώνου σε
συνδροµητές υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτηµα για
τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή/και καταλόγων, των σχετικών
πληροφοριών σε συµφωνηµένη µορφή και κατά τρόπο δίκαιο,
αντικειµενικό, κοστοστρεφή και αµερόληπτο. Με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τον τρόπο και
το κόστος διάθεσης των απαιτούµενων στοιχείων, υπό δίκαιους,
αµερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους.
3. Κάθε τελικός χρήστης, στον οποίο παρέχεται διαθέσιµη στο
κοινό τηλεφωνική υπηρεσία, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της δύναται να επιβάλλει αντικειµενικές, ισότιµες και διαφανείς υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για
την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 47 του παρόντος.
5. Προκειµένου να διασφαλιστεί η άµεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους - µέλους άλλου, πλην της Ελλάδος, στην
υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου η οποία παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια ή / και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που
παρέχεται σε άλλα κράτη - µέλη, µέσω τηλεφωνικής κλήσης ή µε
αποστολή σύντοµων µηνυµάτων (SMS), καταργείται κάθε υφιστάµενος σχετικός περιορισµός. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή
της να καθορίσει κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 72 του παρόντος.
6. Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 70
Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης
ανάγκης – Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί
κωδικοί πρόσβασης
1. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης µε χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και
άλλων εθνικών αριθµών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται
στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, πραγµατοποιούνται για εξερχόµενες εθνικές κλήσεις µέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ατελώς στο σύνολό τους
και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε µέσου πληρωµής.
Αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
112 (ΥΚΕΑ 112) είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 θα πραγµατοποιείται µε την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των καλούντων τον αριθµό «112» µε
τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρµόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώµα,
ΕΚΑΒ, Λ.Σ.) ανάλογα µε το είδος του συµβάντος που αναφέρει
ο καλών, καθώς και µε την Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή για τα
Παιδιά SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική
Γραµµή για Αγνοούµενα Παιδιά «116000», όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει εξαφανισθεί.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της ΥΚΕΑ 112 και
κάθε άλλο συναφές µε την ΥΚΕΑ 112 θέµα.
Η δαπάνη λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112 θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού εξόδων της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
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2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται όλα τα αναγκαία
µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση τελικών
χρηστών µε αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόµα
και όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ισότιµη µε την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Τα µέτρα που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν
βασίζονται κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές.
3. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό
στο δίκτυό τους αναλαµβάνοντας το σχετικό κόστος προκειµένου να:
α) διεκπεραιώνουν τις κλήσεις προς τον αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» όπως καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο
και µέσω εθνικής περιαγωγής ή ακόµα και χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη
(SIM card).
β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τον εντοπισµό της θέσης του καλούντος στις αρµόδιες αρχές για
την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αµέσως όταν
η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».
γ) Διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης (ΕΧΤΑ), µε τιµές παρόµοιες µε εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και από τα
άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται
κριτήρια µε τα οποία η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
δύναται να διαπιστώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόµενων πληροφοριών θέσης.
4. Oι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τόσο γρήγορα
και αποτελεσµατικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθµό
ή τους εθνικούς αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρµόδια για την ενηµέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα
των προσώπων που ταξιδεύουν µεταξύ των κρατών- µελών, για
την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης
έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τη δυνατότητα εντοπισµού της θέσης του καλούντος, σύµφωνα και µε την παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται, όπου
αυτό απαιτείται, ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την ενηµέρωση
των πολιτών για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού
αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».
5. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιηµένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.
Άρθρο 71
Εναρµονισµένοι αριθµοί για εναρµονισµένες
υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος,
περιλαµβανοµένης της ανοικτής
τηλεφωνικής γραµµής για αγνοούµενα παιδιά
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί ειδικούς αριθµούς στο πεδίο αριθµοδότησης που αρχίζει µε «116» και προσδιορίζεται στην απόφαση
2007/116/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου
2007, σχετικά µε τη δέσµευση της εθνικής περιοχής αριθµοδότησης που αρχίζει µε «116» για εναρµονισµένους αριθµούς που
αφορούν εναρµονισµένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της καθορίζει µέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες µε αναπηρία µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο
αριθµοδότησης «116» στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Τα µέτρα αυτά
είναι σύµφωνα προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς ενηµερώνει τους πολίτες για την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που
παρέχονται στο πεδίο αριθµοδότησης «116», ιδίως µέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτοµα που ταξιδεύουν σε άλλα
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, εκτός
των µέτρων που αφορούν όλους τους αριθµούς στο πεδίο αριθµοδότησης «116» και λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται
γραµµή εκτάκτου ανάγκης για την αναφορά περιστατικών που
αφορούν αγνοούµενα παιδιά. Η εν λόγω γραµµή εκτάκτου ανάγκης διατίθεται στον αριθµό «116000» και η λειτουργία της αναφορικά µε την πρόσβαση κατά τη διεθνή περιαγωγή προσαρµόζεται στα τυχόν τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 72
Πρόσβαση σε αριθµούς και υπηρεσίες
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να
εξασφαλίσει ότι όπου είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, και
πλην της περίπτωσης κατά την οποία καλούµενος συνδροµητής
έχει επιλέξει για εµπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση
από καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές
περιοχές, οι τελικοί χρήστες µπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν υπηρεσίες µέσω
µη γεωγραφικών αριθµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθµούς που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
οι αριθµοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθµοδότησης των
κρατών - µελών, οι αριθµοί του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής
Αριθµοδότησης (ΕΧΤΑ) και οι Παγκόσµιοι Διεθνείς Αριθµοί Ατελών Κλήσεων, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και των συσκευών
που χρησιµοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρεµποδίζουν κατά περίπτωση την πρόσβαση σε αριθµούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε
τέτοιες περιπτώσεις οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα
από άλλες υπηρεσίες.
Άρθρο 73
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για µεταφορά
σήµατος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών
1. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και
εκείνος στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µπορούν,
µε κοινή απόφασή τους, να επιβάλλουν σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών στο κοινό εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις µεταφοράς σήµατος
για τη µετάδοση εκποµπών συγκεκριµένων ραδιοτηλεοπτικών καναλιών και συµπληρωµατικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών για
την εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών µε
αναπηρία. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται µόνο σε περιπτώσεις που:
α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισµένων
στόχων δηµόσιου συµφέροντος και αναθεωρούνται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα και
β) τα δίκτυα αυτά χρησιµοποιούνται από σηµαντικό αριθµό τελικών χρηστών ως το κύριο µέσο λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών. Εάν προβλέπεται αποζηµίωση για τις ως άνω
υποχρεώσεις, αυτή καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς
και εκείνου στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες
του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µε
βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.
2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου επανεξετάζονται και ενδεχοµένως αναθεωρούνται το αργότερο κατ’ έτος από τη θέση τους σε ισχύ.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που παρέχουν
διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες ή/και πρόσβαση σε
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρή-
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στες όλες ή µερικές από τις ευκολίες του Μέρους Α’ και Β’ του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και
οικονοµικά εφικτό.
4. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη
της τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να µην επιβάλει
τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο
σύνολο ή µέρος της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Ο εξοπλισµός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης που προορίζεται για πώληση ή µίσθωση ή άλλου είδους
διάθεση πρέπει να είναι συµβατός µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα ΙΧ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 74
Τέλη
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται, κατά περίπτωση,
στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα ακόλουθα τέλη,
που περιέρχονται σε αυτήν:
α) τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχό τους και την επιβολή του συστήµατος Γενικών
Αδειών,
β) τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωµάτων χρήσης,
ιδίως για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων,
γ) τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάµει των άρθρων 44, 47 παράγραφοι 1,
2, 4 και 5 και 49 του παρόντος,
δ) τέλη στο πλαίσιο της εκχώρησης ονοµάτων χώρου,
ε) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσµατος.
2. Τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο τέλη:
α) των σηµείων α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 καλύπτουν,
συνολικά, µόνον τις διοικητικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ., που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήµατος Γενικών Αδειών και των δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθµών, ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1,
2, 4 και 5 και 49 του παρόντος, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία και ιδίως για την ενεργή
συµµετοχή και συνεισφορά στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) εναρµόνιση
και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συµµόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές
πράξεις που περιλαµβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων
για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου
13 του παρόντος, µε σκοπό την εξασφάλιση επαρκών χρηµατοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων της όπως ορίζονται στο παρόντα νόµο και
β) επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειµενικό, διαφανή
και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.
3. Για τον προσδιορισµό του ύψους των τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρµόσει είτε µία κλείδα κατανοµής βάσει του κύκλου
εργασιών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ένα σύστηµα κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε η καθεµία µόνη της είτε σε
συνδυασµό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους
σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας,
καθώς και στο διαδίκτυο, ανασκόπηση των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των τελών που
έχουν καταβληθεί σε αυτήν.
5. Στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει
το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση της διοικη-
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τικής και οικονοµικής αυτοτέλειάς της σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει
σε σχετικές αναπροσαρµογές για τα τέλη του επερχόµενου
έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση αποθεµατικού της Ε.Ε.Τ.Τ., ίσου µε το
τριάντα τοις εκατό (30%) των προϋπολογιζόµενων δαπανών.
Άρθρο 75
Τέλη για δικαιώµατα χρήσης
1. Εκτός των προβλεπόµενων στο προηγούµενο άρθρο διοικητικών τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώµατα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώµατα χρήσης αριθµών, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των
πόρων αυτών. Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλει τέλη για
δικαιώµατα χρήσης ονοµάτων χώρου τα οποία στοχεύουν στη
διασφάλιση βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο
αντικειµενικό, διαφανή, αµερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόµενο σκοπό και λαµβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου
3 του παρόντος.
3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώµατος
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περιορισµού του αριθµού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς της
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο µε το συνολικό κόστος της προετοιµασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο οποίο υπεβλήθη η Ε.Ε.Τ.Τ., συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον
περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του ενδεχόµενου αναγκαίου αναδασµού
συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε αποφάσεις της ρυθµίζει τον τρόπο υπολογισµού, τον τρόπο και την προθεσµία καταβολής των τελών που
προβλέπονται στο άρθρο 74 του παρόντος και στο παρόν άρθρο,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
5. Στην Ε.Ε.Τ.Τ., µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του
παρόντος νόµου, αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο
ποσό το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηµατική ποινή, πρόστιµο ή προϊόν
δήµευσης σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως
και κάθε άλλο εισπραττόµενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας
ως έσοδο στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς αυτής.
6. Αν από την ανωτέρω οικονοµική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ., εκάστης διετίας, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα έξοδα), ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως
δηµόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του παρόντος. Το αποδιδόµενο ποσοστό, που δεν
θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το υπόλοιπο ποσοστό, που
παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ., µπορεί να διατίθεται, µετά από απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και για
δαπάνες για θέµατα αρµοδιότητας, προµήθειας εξοπλισµού και
λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
για ειδικές δράσεις αυτής, που καθορίζονται στον παρόντα νόµο,
καθώς και επιστηµονική, µελετητική και συµβουλευτική υποστήριξη αυτής, αµοιβές επιτροπών και οµάδων εργασίας, συµµετοχή, οργάνωση ή / και χρηµατοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή
σεµιναρίων που διοργανώνονται από τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ή άλλους φορείς, καθώς και
έργων, ειδικών εργασιών ή µελετών από ειδικούς επιστήµονες
Πανεπιστηµίων, ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων ή οµάδες εργασίας,
εφόσον άπτονται ζητηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Ως πρώτη διετία για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου, θεωρείται αυτή που έληξε την
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

31.12.2011. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4024/2011 (Α’ 226)
όπως εκάστοτε ισχύει εφαρµόζονται σε ότι αφορά τις αποδοχές
του συνόλου του προσωπικού και της Ολοµέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ..
7. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται
δε στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται
µε Κανονισµό, που εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 76
Ποινικές κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώµατα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθµών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η παράνοµη εµπορία
ή χρήση τερµατικού εξοπλισµού και ραδιοεξοπλισµού τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και µε χρηµατική ποινή
ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
2. Ο τεχνικός εξοπλισµός και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν
για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται
και, µε την έκδοση αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, δηµεύονται.
Άρθρο 77
Διοικητικές κυρώσεις
Πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (Α’ 44):
1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής
Άδειας, των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθµών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στα άρθρα
44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 49 του παρόντος, των υποχρεώσεών του ως καθορισµένη επιχείρηση, της νοµοθεσίας περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Κανονισµού Διεθνούς Περιαγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν παρέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παρόντος, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει
τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής
ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα
από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, δύναται να
απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 1, είτε αµέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, και να λαµβάνει κατάλληλα και αναλογικά µέτρα που
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης και να επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιµο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει περιοδικές ποινές µε αναδροµικό αποτέλεσµα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίµου σε δόσεις.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωµάτων παροχής δικτύων
ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωµάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων
παραβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλει αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και
ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης,
ακόµη και εάν η παράβαση έχει µετέπειτα παύσει να υφίσταται.
δ) Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή οµάδας υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε

σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισµού, ενώ εκκρεµεί η συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί
µετά από ανάλυση αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 43 του παρόντος.
3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων
που διέπουν τα ονόµατα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονοµάτων χώρου ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ή τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε
λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή
της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, δύναται να επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κυρώσεις:
α) Σύσταση. Ειδικότερα, σύσταση µπορεί να επιβάλλεται και
στους διανοµείς ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού
τερµατικού εξοπλισµού, για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ.
44/2002 (Α’44).
β) Πρόστιµο έως 20.000 ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων
των διατάξεων που διέπουν τα ονόµατα χώρου στο διαδίκτυο και
έως 100.000 ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων
που διέπουν τους καταχωρητές ονοµάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων
του π.δ. 44/2002 (Α’ 44) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση
στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιµο έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς/υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Πρόστιµο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
στους διανοµείς ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού για παραβάσεις διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α’
44).
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωµάτων που απορρέουν
από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών
και επανειληµµένων παραβάσεων.
4. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη
επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη λήψη της.
Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δηµοσιοποιεί την
απόφαση ή τµήµα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και µε οποιονδήποτε τρόπο.
5. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίµου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός
τριάντα (30) ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής
απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιµο µειώνεται αυτοδικαίως στα
2/3 του επιβληθέντος ποσού. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται
και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δυνάµει
του π.δ. 44/2002.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείµενης νοµοθεσίας
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη
δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες ραδιοφάσµατος, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης,
η οποία λαµβάνεται µετά από ακρόαση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των προσωρινών µέτρων
είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ για κάθε
ηµέρα µη συµµόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως Προσωρινών Μέτρων καθορίζεται µε τον Κανονισµό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο
οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην
ενδιαφερόµενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα
να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ή µε την οριστική της απόφαση,
η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά µέτρα της Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν ισχύ µέγιστης διάρκειας τριών
µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να παραταθεί για ακόµη τρεις µήνες.
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7. Τα ανωτέρω πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο
εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και
αποδίδονται σε αυτήν.
Άρθρο 78
Ένδικα βοηθήµατα
1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Κατά των λοιπών ατοµικών διοικητικών αποφάσεων της
Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της
προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση των προσβαλλόµενων αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.,
εκτός εάν, µετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος,
το δικαστήριο, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, αναστείλει εν
όλω ή εν µέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών, που
ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα, απαιτείται η κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ποσού ίσου µε το τριάντα τοις
εκατό (30%) του επιβαλλόµενου προστίµου, το οποίο ποσοστό
δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 500.000 ευρώ.
4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που
εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί,
κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά µε τα θέµατα των
ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής,
καθώς και τον αριθµό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών µέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC κατόπιν αιτιολογηµένου
αιτήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ.
προσαρµόζει τις γενικές άδειες και τα µεµονωµένα δικαιώµατα
χρήσης που υφίστανται ήδη στις 31 Δεκεµβρίου 2009 σύµφωνα
µε τα άρθρα 18, 21, 22 και 23 και το παράρτηµα VII του παρόντος, το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος. Εφόσον η εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου επιφέρει
περιορισµό των δικαιωµάτων ή επέκταση των υποχρεώσεων
βάσει ήδη υφιστάµενων αδειών και µεµονωµένων δικαιωµάτων
χρήσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της µπορεί να παρατείνει την
ισχύ αυτών των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, µε τον τρόπο
αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώµατα άλλων επιχειρήσεων βάσει του
κοινοτικού δικαίου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές
διαδικασίες που διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ευρίσκονται σε εξέλιξη
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη.
3. Ο καθορισµός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και
οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις ή/και κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος, λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος.
4. Μέχρι τη ρύθµιση θεµάτων για τα κρατικά δίκτυα που δεν
ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο, την αρµοδιότητα χορήγησης
των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων έχει το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η υπ’ αριθ. 457/14.12.2001 απόφαση του Υπουργού Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε τη χορήγηση Ειδικής
Άδειας στην εταιρεία «Hellas Sat Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«ΕΛΛΑΣ SAT» και «HELLAS SAT» παραµένει σε ισχύ.
6. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων παραµένουν εν
ισχύ στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν µε τις διατάξεις του παρόντος.
7. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τη θέση
σε ισχύος του παρόντος και εκκρεµούν, εξετάζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που λόγω της αλλαγής αρίθµησης προγενέστερα νοµοθετήµατα αναφέρονται σε άρθρα που δεν έχουν
σχέση µε την προσδοκώµενη ρύθµιση, ισχύει η νέα αρίθµηση.
9. Μέχρι την 31.12.2011 διατηρείται σε ισχύ το αποθεµατικό
της Ε.Ε.Τ.Τ., που είχε ήδη σχηµατισθεί µε βάση τις διατάξεις του
ν. 3431/2006, το οποίο διαµορφώνεται από την οικονοµική χρήση
έτους 2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στα άρθρα 74
και 75 του παρόντος.
10. Το τακτικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέρθηκε στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3717/2008 (Α’ 239), και δυνάµει των
κοινών υπουργικών αποφάσεων 40977/1388/5.8.2010, 42227/
1434/2.9.2010 και 53855/1703/26.10.2010, και έχει καταλάβει
προσωποπαγείς θέσεις και υπηρετεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την ψήφιση του παρόντος καταλαµβάνει αυτοδικαίως και σύµφωνα µε
τα τυπικά του προσόντα, τις θέσεις που συστήνονται στο σηµείο
Β’, παράγραφος 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταργουµένων
αντιστοίχως των προσωποπαγών θέσεων.
11. Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος, προσωπικό
της Ε.Ε.Τ.Τ. κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που ήδη καταλαµβάνει, και όπως συστήνονται στο άρθρο 13 του παρόντος,
σύµφωνα µε τα τυπικά του προσόντα και το καθεστώς που προσελήφθη.
12. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 για τη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκποµπή ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία παύσης µετάδοσης τηλεοπτικού σήµατος µε αναλογικό
τρόπο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής
Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.
Άρθρο 80
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις
1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις ως εξής:
α) Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α) Η εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον
αυτή απαιτείται, η χρήση σταθµού εκποµπής ραδιοσήµατος
χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύµατος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθµό εκποµπής
ή/και λήψης ραδιοσήµατος µε ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της
κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια,
εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεµπόδιση ή παρενόχληση
των αρµόδιων οργάνων να πραγµατοποιήσουν έλεγχο των σταθµών εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή µε δόλο εσφαλµένων πληροφοριών για
την άσκηση του ελέγχου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι
δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια
(7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάµενης άδειας και η δήµευση του εξοπλισµού του σταθµού και των
συναφών εγκαταστάσεών του.
Β) Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη τιµωρείται όποιος προκαλεί
επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεµβολές), διαπιστωµένες από την
αρµόδια Αρχή, σε άλλο νόµιµο χρήστη, όπως και όποιος εκπέµπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται
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για τη συγκεκριµένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάµενη άδεια από το όργανο που
την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισµός του σταθµού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δηµεύεται µε αµετάκλητη
απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.
Τα αδικήµατα των περιπτώσεων Α’ και Β’ θεωρούνται αυτόφωρα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 242 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην
ξηρά:
α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή
β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου
τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ µέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν
έσοδα του Δηµοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του
αποθεµατικού που καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο Δηµόσιο και εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους µέχρι
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών
µετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από
τις διατάξεις περί σήµανσης των κατασκευών κεραιών.
Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής
ποινών στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ή µε πρωτοβουλία
αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνοµων ή µη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
267/1998 (Α’ 195).
ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίµων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόµενων διοικητικών ή ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίµου. Εφόσον τα πρόστιµα εξοφλούνται εντός µηνός από την έκδοση της
σχετικής απόφασης επιβολής τους, και µόνον τότε, µειώνονται
αυτοµάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση
του µηνός η είσπραξη των προστίµων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»
β) Στο άρθρο 186 «Αρµοδιότητες Περιφερειών», του ν.
3852/2010 (Α’ 87), τοµέας Ε. Μεταφορών - Επικοινωνιών προστίθεται νέα παράγραφος 40, ως εξής:
«40. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 50268/5137/2007 (Β’ 1853) και 15492/1178/05/2007 (Β’
523) και ο καθορισµός των οργάνων τήρησης αυτών.»
γ) Στο τέλος του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του β.δ.
220/1971 (Α’ 63) προστίθεται η εξής φράση: «…… ή από τη Σχολή
Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), να του έχουν χορηγηθεί τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραµµάτων «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
Τηλεπικοινωνιακών - Α’ κύκλου» και «Προχωρηµένης Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών» και να ανήκει στον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών (ΠΕ3 ή ΤΕ3) της ΥΠΑ.»
δ) H παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 220/1971 (Α’ 63) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρµάτου (Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού ή Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητού) διενεργείται από
πενταµελή Επιτροπή αποτελούµενη από δύο υπαλλήλους του
Δηµοσίου, δύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εµπειρογνώµονα. Όλα τα
µέλη που µετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο
σπουδών ΑΕΙ συναφή µε το αντικείµενο της εξέτασης. Η λειτουρ-
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γία της Επιτροπής παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων.»
ε) Οι παράγραφοι 20 και 21 του τοµέα Ε Μεταφορών-Επικοινωνιών, του άρθρου 186 Αρµοδιότητες Περιφερειών του ν.
3852/2010 (Α’ 87) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των
κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και ραδιοσταθµών CB.
21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης
και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου, καθώς και
η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών.»
στ) To άρθρο 13 του v. 3592/2007 (A’ 161) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
και ραδιόφωνο
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά
επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών µέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για
την εκποµπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήµατος,
αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχοµένου.
Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχοµένου απαιτείται να
είναι διαφορετικά νοµικά πρόσωπα, µε την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής από την
Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαµβάνει χώρα υπό το
καθεστώς Γενικής Αδείας και σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει
υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχοµένου.
3. Για τον πάροχο περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκποµπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη
σχετική προκήρυξη.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής
Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Ε.Σ.P.,
καθορίζονται τα κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8α, 8β και 8γ, 9, 10,11,12,
13,14,16,17,18, 20 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρµόζονται
αναλόγως.
5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης,
µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και δηµόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθµός των αδειών παρόχου περιεχοµένου ανά κατηγορία
λήψης (ελεύθερης ή συνδροµητικής), εµβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράµµατος (ενηµερωτικός ή
µη ενηµερωτικός).
Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων συµµετοχής τους στη διαγωνιστική
διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι συµµετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. παράβολο συµµετοχής, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ. στη σχετική προκήρυξη. Το Ε.Σ.Ρ.,
µετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα
στον οποίο, µε βάση τη βαθµολογία που συγκέντρωσαν, κατα-
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τάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα µε την κατηγορία
για την οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από
το Ε.Σ.Ρ. στους συµµετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία,
σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής τους.
Ως προς τους όρους και το περιεχόµενο της άδειας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.
6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και
οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7,8,9α έως 9δ, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής.
7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχοµένου, υποχρεούνται να συµβάλλονται εντός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας µε νόµιµα αδειοδοτηµένο από
την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.
8. Η παροχή περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκποµπής λαµβάνει χώρα, κατά τα λοιπά, σύµφωνα µε
τις σχετικές κείµενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης, µετά από
γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος. Ειδικότερα, µε
τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκποµπής που πρέπει
να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης και της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισµοί εκποµπής στους οποίους υπόκεινται
οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκποµπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκποµπής, καθώς και η
διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισµών εκποµπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτηµένο σε αυτήν Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς
Συµβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
Η δικτύωση µεταξύ τηλεοπτικών ποµπών δεν επιτρέπεται να
γίνεται µε χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκποµπή τηλεοπτικού σήµατος. Εάν η συµµόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι
πάροχοι δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν µε την τροποποίηση
αυτή και να εκπέµψουν εντός του χρονικού διαστήµατος και στη
συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες
προδιαγραφές.
10. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα αντίστοιχα µε αυτά
της προηγούµενης παραγράφου για τη µετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής.»
ζ) Το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3592/ 2007 (Α’
161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών,
µέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, µε χρήση συχνοτήτων που
έχουν χορηγηθεί για την εκποµπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
ψηφιακού σήµατος.»
η) Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α’161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της
παρ. 2 ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.»
θ) Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007
(Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάµενων ψηφιακών προγραµµάτων της, υποχρεούται, µέσω των ψηφιακών συχνοτήτων
της, να εκπέµπει ψηφιακά το πρόγραµµα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να αναθέτει σε φορείς του δηµόσιου
τοµέα την παραγωγή προγράµµατος που θα εκπέµπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαµβάνουν οι φορείς αυτοί.
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Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να αναµεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράµµατα.»
ι) Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η µετάδοση και πολυπλεξία του προγράµµατος των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας
µε ψηφιακή τεχνολογία µπορεί να αναλαµβάνεται από φορέα
που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθµούς που µεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα µε τους οποίους αυτοί θα συµβληθούν, εξαιρουµένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»
ια) Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο
περιεχοµένου, οι οποίοι µπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά
νοµικά πρόσωπα.»
ιβ) Η παρ. 18 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριµένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται
µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης
των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός
αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραµµα µετακίνησης των ήδη υφιστάµενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους
κρίνεται σκόπιµη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστηµένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
ιγ) Η περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007
(Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αναλογικές συχνότητες για τη µετάδοση συνδροµητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών µε αναλογική µορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς
χρήση µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.»
ιδ) Το εδάφιο 2.1.3 της παρ. 2.1 του άρθρου 2 του π.δ.
151/2004 (Α’ 107) µεταφέρεται στο τέλος της παραγράφου 2.4
του ίδιου άρθρου και λαµβάνει την αρίθµηση 2.4.5 µε αντίστοιχη
µεταβολή στο σχεδιάγραµµα του οργανισµού του άρθρου 2 του
π.δ. 151/2004 (Α’ 107).
ιε) Στο τέλος του άρθρου 6 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Προβαίνει ως αρµόδια µονάδα σε άµεση αναζήτηση των
απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισµό της θέσης καλούντος στο 112 σύµφωνα µε την Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρµόδιους για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση – ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρµόδιο
επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης.»
ιστ) Στο άρθρο 9 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) προστίθεται ως
πρώτο εδάφιο το ακόλουθο:
«Το Τµήµα Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθµού Κλήσης Έκτακτης
Ανάγκης «112» υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονοµικού και Διοικητικής Υποστήριξης.» Στο ίδιο άρθρο προστίθεται δεύτερη και
τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:
«Επίσης είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση των θεµάτων
λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης
Ανάγκης «112», που αφορούν την εφαρµογή του πλαισίου υλοποίησης και λειτουργίας του «112» σύµφωνα µε την εθνική και
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ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τη συνεργασία µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσµικών ρυθµίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενηµέρωση του κοινού
για το «112» και για τη δυνατότητα εντοπισµού της θέσης του
καλούντος, τη συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και
εθνικούς φορείς κρατών - µελών της ΕΕ για θέµατα που αφορούν το «112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε εθνικούς και διεθνείς φορείς και την
παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς µε το «112» θέµατος.»
«Για τη στελέχωση του Τµήµατος Διαχείρισης του Ενιαίου
Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος α’ και γ’, του άρθρου 26 παράγραφος 2, του άρθρου 27 και του άρθρου 28 παράγραφος 3.»
ιζ) Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η Διεύθυνση Οικονοµικού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι
επίσης αρµόδια για τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθµό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.»
2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Ο ν. 3431/2006 (Α’ 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εξαίρεση την παράγραφο
2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν τον
τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
β) Η υπ’ αριθ. 44465/27.12.2001 (Β’ 7/2002) υπουργική απόφαση,
γ) Το π.δ. 123/1998 (Α’ 103) σχετικά µε την κατάργηση των περιορισµών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την
παροχή απελευθερωµένων υπηρεσιών, σε προσαρµογή προς την
Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
95/51/ΕΚ.
δ) Το π.δ. 124/1998 (Α’ 103) περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρµογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 96/2/ΕΚ.
ε) Το π.δ. 212/1997 (Α’ 166) περί εναρµονίσεως της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ.
στ) Τα προεδρικά διατάγµατα 165/1999 (Α’ 159), 181/ 1999 (Α’
170) και 40/1996 (Α’ 27), όπως ισχύουν, καθώς και το π.δ.
157/1999 (Α’ 153).
ζ) Το π.δ. 388/2002 (Α’ 335).
η) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.
θ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόµου ή διατάγµατος ή απόφασης, σχετική µε τη διαδικασία έκδοσης άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι
αντίθετη µε τον παρόντα νόµο. Ειδικότερα καταργούνται:
αα) Από το ν.δ. 1244/1972 (Α’181), όπως ισχύει, τα άρθρα 9
και 10.
ββ) Από το π.δ. 271/1976 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε µε το
π.δ. 347/1986, το άρθρο 1 παρ. 9 εδάφια θ’ και ιΒ’ αυτού.
γγ) Η υπ’ αριθ. 15917/1982 υπουργική απόφαση (Β’ 896).
δδ) Από το π.δ. 482/1987 (Α’220) τα άρθρα 1 παράγραφος 2,
2 παράγραφοι 1 και 5.
εε) Από το π.δ. 587/1988 (Α’282) το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 5,
6, 7 και 8.
ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.Ι.Ι.γ και 22 της παραγράφου Β.Μ.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος
του π.δ. 43/2002 (Α’43).
ια) Το άρθρο 16 του ν. 3592/2008 (Α’161).
ιβ) Η παράγραφος 11 του τοµέα Ζ Υγείας, του άρθρου 186 Αρµοδιότητες Περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
ιγ) Το εδάφιο «Από 20 Ιουλίου 2009 στα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου και στις Νοµαρχιακές Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15
της παρούσας περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο ανά
όργανο, που διαθέτει «Πιστοποιητικό Επόπτη Αγοράς» για Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (ΗΜΣ)» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β’ 1853).
ιδ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’161).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 81
Τελικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση των Υπουργών
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
(όπως προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η µελέτη, η υλοποίηση, η λειτουργία και η επίβλεψη, Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές
συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων
και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω θέµα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση των Υπουργών
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται για τους τοµείς Δικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής οι αντίστοιχες
άδειες άσκησης επαγγέλµατος για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, οι απαιτήσεις (τίτλοι σπουδών και
ισοτιµίες, προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά), οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλµατος, όπου δεν
υπάρχουν σχετικές ρυθµίσεις, και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
3. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση των Υπουργών
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
(όπως οι προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η µελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η επίβλεψη ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβανοµένων και
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β’ ειδικότητας), οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των
εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως
άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω θέµα.
4. Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ µνηµονεύεται
ο όρος «τηλεπικοινωνίες» και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι
«ηλεκτρονικές επικοινωνίες».
5. Το προβλεπόµενο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) αίτηµα για την ανανέωση της
άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών µέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου µπορεί να
υποβληθεί στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εντός των
τριών (3) τελευταίων ετών πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.
6. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 2644/ 1998 (Α’
233) ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα το οποίο οφείλει να καταβάλλει η κάτοχος άδειας συνδροµητικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων, καθορίζεται στο µισό τοις εκατό
(0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόµενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και
δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και µέχρι
του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο
όριο.
7. Όπου στις διατάξεις του ν. 3592/2007 γίνεται αναφορά στις
ρυθµίσεις του ν. 3431/2006 νοείται στις αντίστοιχες του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες - Ορισµοί
Για τους σκοπούς του µέρους αυτού:
1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα
επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9)
θέσεις, περιλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού και µεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων µε µετρητή (ΤΑΞΙ) και β)
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Ε.Δ.Χ. από έξι (6) µέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης
(ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή.
2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο
ή εταιρεία και συνεταιρισµός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του
παρόντος νόµου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν
αγοράσει µε τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος, ολόκληρο ή ιδανικό
µερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για
την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά
και από τους κανονισµούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4. Διαδροµή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
προς τον τόπο προορισµού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδροµή εκτελείται µε καταβολή του προβλεπόµενου κοµίστρου.
5. Μισθωµένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδροµή ύστερα από προηγηθείσα µίσθωση, µε καταβολή
του προβλεπόµενου ή συµφωνηθέντος, εφόσον πρόκειται για
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κοµίστρου. Η µίσθωση γίνεται από
τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή µέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλεκτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
6. Έναρξη - Τέλος διαδροµής ΤΑΞΙ: Η έναρξη της διαδροµής
του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ προκειµένου να αρχίσει
να υπολογίζεται το κόµιστρο διαδροµής, καθώς και το τέλος
αυτής, προσδιορίζονται ως εξής:
Α. Έναρξη διαδροµής:
α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σηµείο εκκίνησης
είναι το σηµείο παραλαβής του επιβάτη. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, σηµείο εκκίνησης είναι τα διοικητικά όρια της
έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
β) Η επιβίβαση του επιβάτη: Αυτή γίνεται µέσα ή έξω από τα
διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Εάν ο
επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
ΤΑΞΙ για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά
όρια της έδρας του µε τελικό προορισµό του επιβάτη την έδρα
του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
Β. Τέλος διαδροµής: Η αποβίβαση του επιβάτη.
7. Έναρξη - Τέλος διαδροµής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ: Η
έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, προκειµένου να συµφωνηθεί
το κόµιστρο διαδροµής, προσδιορίζονται ως εξής:
Α. Έναρξη διαδροµής: Σηµείο εκκίνησης είναι το σηµείο παραλαβής του επιβάτη.
Β. Τέλος διαδροµής: Η αποβίβαση του επιβάτη.
8. Προµίσθωση: Η εκ των προτέρων µίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σηµείο επιβίβασης που
βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
είτε εκτός των ορίων αυτής και µε σηµείο αποβίβασης, αποκλειστικό, εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η προµίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ είναι υποχρεωτική.
9. Περιµετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής µέσα στην οποία
για την παρεχόµενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ
εφαρµόζεται το τιµολόγιο 1 (µονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το
τιµολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σηµεία αλλαγής του τιµολογίου 1 σε τιµολόγιο 2.
10. Ταξίµετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόµατα και καταγράφει κάθε χρονική στιγµή το πληρωτέο για µεταφορά µε Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο ΤΑΞΙ χρηµατικό ποσό, εκτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά.
11. Έτος αδειοδοτήσεως: το ηµερολογιακό έτος εντός του
οποίου διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 83
Έννοια έδρας
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική µονάδα ή την ενιαία
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διοικητική µονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
α) Ως έδρες - διοικητικές µονάδες νοούνται τα τοπικά διαµερίσµατα που καθορίστηκαν µε το ν. 2539/1997 (Α’ 244) σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 (Α’114).
β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές µονάδες νοούνται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.
3852/ 2010 (Α’ 87),
ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήµων Βόλβης, Λαγκαδά και
Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87),
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η
οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, καθορίζονται οι έδρες οι οποίες µπορούν να
προκύπτουν από συνένωση υφιστάµενων όµορων εδρών εντός
της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των
εδρών ως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 84
Καθορισµός έδρας - Αλλαγή έδρας
1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήµο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήµο ή κοινότητα
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α’ 244) και δεν
είχαν αλλάξει, µέχρι τη θέση σε ισχύ του ν.3109/2003 (Α’ 38),
έδρα κατ’ εφαρµογή του ν. 2801/2000 (Α’ 46), διατηρούν ως έδρα
το δηµοτικό διαµέρισµα, που υπήχθη στο διευρυµένο Δήµο και
στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/2000
(Α’ 46).
2. Σε περίπτωση που το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ προκύπτει
από µετατροπή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε έχει ως έδρα την
έδρα που είχε το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.
3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πλην
των κάτωθι περιπτώσεων:
α. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα βρίσκεται στην
ίδια Περιφερειακή ενότητα και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική µονάδα στην οποία δεν εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο της ιδίας
κατηγορίας.
β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για
αµοιβαία αλλαγή των εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ εντός της
ιδίας Περιφέρειας αλλά σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής και µε κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών,
εφόσον πρόκειται για έδρες που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια η καθεµία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές και οι
Περιφερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές µονάδες των εδρών τους είναι όµορες.
4. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, επιτρέπεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6)
µήνες ανά έτος, να σταθµεύει σε έδρα άλλη από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, υπό τον όρο ότι η άλλη
έδρα ανήκει σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία
ανήκει η έδρα του.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η µεταστάθµευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από µία έδρα σε άλλη
έδρα της ιδίας Περιφέρειας και για το χρονικό διάστηµα από 1ης
Ιουνίου µέχρι 30ής Σεπτεµβρίου, για εξυπηρέτηση εποχιακών
συγκοινωνιακών αναγκών.
Άρθρο 85
Αριθµός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ανά έδρα
1. Ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται µε απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη
παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιµε-
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ρίζεται για κάθε έδρα ο αριθµός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάµενος αριθµός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και
Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση
µε τον οριζόµενο αριθµό.
2. Ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
Α = {( Π+Πν)/1000}*Σi
όπου:
Α είναι ο προκύπτων αριθµός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα.
Π είναι ο Μόνιµος Πληθυσµός της έδρας σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία
τελευταία έτη πριν από τον υπολογισµό, το οποίο είναι διαθέσιµο
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, δια τον αριθµό 1095 =(365 X
3).
Σi είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται µε 3 για την υποπερίπτωση αα’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
83, µε 1,8 για την υποπερίπτωση ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και µε 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83.
Ο βασικός συντελεστής Σi µπορεί να προσαυξάνεται από τον
Περιφερειάρχη µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από ένα δέκατο (0,10) έως και πέντε δέκατα (0,50).
Η προσαύξηση του βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαµβανοµένων ιδίως υπ’ όψη της δοµής του συγκοινωνιακού ιστού
εκάστης διοικητικής µονάδας, τις ανάγκες µεταφοράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασµό µε τον βαθµό καλύψεώς τους από
τα µέσα µαζικής µεταφοράς, της δυνατότητας µεταφοράς µε
ιδιωτικά µέσα, της αποφυγής υπέρµετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάµενης και πιθανολογούµενης µέχρι την έκδοση της εποµένης αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυνατόν περιορισµού των όποιων αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ.,
του αριθµού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή
της έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχηµάτων ανά έτος, του µέσου ετήσιου όρου του δείκτη ιδιοκτησίας
επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έδρα
ή στην Περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας
EURO V και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισµό του τύπου προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα. Ο βασικός συντελεστής Σi δύναται να
επανακαθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο
έτη από τη δηµοσίευση του νόµου ή από την προηγούµενη έκδοση όµοιας απόφασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 1,50.
3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από προηγούµενη γνώµη
επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, έναν (1)
εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό
του ή των σωµατείων επιτηδευµατιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
και ΕΙΔΜΙΣΘ της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του
σωµατείου εργαζοµένων οδηγών Ταξί της Περιφέρειας αυτής και
έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εµπορικά Επιµελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως
εφόσον παρίστανται και υπογράφουν την σχετική γνώµη της τρία
(3) από τα µέλη της.
4. Για την επίτευξη βέλτιστης ρυθµίσεως µε την απόφαση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων µε αίτηµα της οικείας Περιφέρειας και
Δικτύων µπορεί να συγκροτεί Επιστηµονική Οµάδα Εργασίας
που αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µέλη ινστιτούτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και
αναγνωρισµένων εν γένει επιστηµονικών φορέων, σε συνεργασία
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µε τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων
αντιστοίχως, µε σκοπό την εκπόνηση σχετικής µελέτης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ένα έτος µετά την θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου, ανατίθεται στην επιτροπή αυτή η εκπόνηση
εκθέσεως για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή του.
5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου προκύπτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες
Ε.Δ.Χ. από αυτές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισµό, οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται,
αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών κατά
τα άρθρα 106 και επόµενα του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση
αυτή όµως επιτρέπεται, µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, να µετατραπούν, µε αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθµός τους υπολείπεται του
αναλογούντος στην διοικητική µονάδα αριθµού αδειών Ε.Δ.Χ.
ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.
6. Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ εκδίδεται από
τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο που
δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδοτήσεως και το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των επιτρεπόµενων αδειών
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε µία έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (α) και του τρία τοις εκατό (3%) σε µία
ενιαία διοικητική µονάδα - έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2
περίπτωση (β) του παρόντος νόµου. Όταν προκύπτουν δεκαδικά
ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην επόµενη ακέραια µονάδα.
Εάν ο αριθµός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε µια έδρα είναι µικρότερος ή ίσος µε είκοσι (20), δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα
πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσµατος ιδανικών µεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθµό.
Άρθρο 86
Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Σε κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας τηρείται µητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Το µητρώο περιλαµβάνει τα
παρακάτω στοιχεία:
α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), αριθµό κυκλοφορίας
αυτοκινήτου και αριθµό πλαισίου του,
β. έδρα αυτοκινήτου,
γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθµός φορολογικού µητρώου και, για τα φυσικά πρόσωπα, επάγγελµα),
δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου, µοντέλο οχήµατος
και έτος κατασκευής,
ε. κατηγορία αυτοκινήτου ως προς την αντιρρυπαντική τεχνολογία του.
2. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία που τηρεί το µητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε
περίπτωση αλλαγής των προαναφερόµενων στοιχείων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία πλέον των οριζοµένων στην παράγραφο 1, που περιλαµβάνονται στο µητρώο
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Άρθρο 87
Σύσταση εταιρειών – συνεταιρισµών
1. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα
και συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (Α’ 196) για την εκµετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η σύσταση γίνεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και ανάλογα µε τον εταιρικό τύπο.
2. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισµός που συστήνεται από την
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έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού οφείλει να διαθέτει επαρκείς
και κατάλληλους χώρους στάθµευσης του συνόλου των οχηµάτων που διαθέτει και εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρησή τους, σε περίπτωση που κατέχει στο όνοµά της/του
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου µπορεί µε έγγραφη σύµβαση
που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.
και µε αποζηµίωση που υπολογίζεται ανά χιλιόµετρο ή µε το
χρόνο παραχώρησης, να παραχωρεί την εκµετάλλευση του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε εταιρεία ή συνεταιρισµό που έχει αντίστοιχο σκοπό ή σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική άδεια
οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Άρθρο 88
Προµίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
1. Επιτρέπεται η προµίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών
ορίων της έδρας τους.
2. Η προµίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται µόνο αν η ανάθεση αυτή γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του
και ο προορισµός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασµένοι µε αποδεικτικό της προµίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα της προµίσθωσης, η
διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, µεταφοράς και
αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται µε την προµίσθωση.
3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόµια,
λιµάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδροµικούς σταθµούς και
σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της µίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονοµατεπώνυµα των επιβατών και
τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθµός πτήσης, όνοµα
πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).
4. Η προµίσθωση ΤΑΞΙ µπορεί να γίνει και µε τηλεφωνική
κλήση. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται από τη λειτουργία
του ταξιµέτρου.
Άρθρο 89
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ Όργανα και Εξαρτήµατα - Εξωτερικές ενδείξεις –
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήµιση
1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ απαιτείται
αυτά:
α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.
β. Να διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαµβανοµένης.
γ. Να διαθέτουν σύστηµα κλιµατισµού.
δ. Να έχουν κυβισµό µηχανής τα βενζινοκίνητα τουλάχιστον
1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισµό µηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά,
τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά
και άνω, µπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός
εδάφους.
ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα µεταφοράς αποσκευών σε
ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.
2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:
α. Ταξίµετρο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 90, σε εµφανές µέρος του οχήµατος.
β. Οδηγό δρόµων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας.
γ. Πινακίδα αναρτηµένη σε εµφανές µέρος του οχήµατος µε
τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιµολόγια που
ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια
του οδηγού Ε.Δ.Χ..
δ. Κανονισµό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.
3. α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, µπαγκαζιέρας οροφής,
κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήµατος ή συσκευής,
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εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισµούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:
Ι. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας.
ΙΙ. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρµοδίως άδεια λειτουργίας τους.
ΙΙΙ. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τις κείµενες διατάξεις.
β. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., των Κανονισµών λειτουργίας Ε.Δ.Χ.
και των προεδρικών διαταγµάτων 243/1987 και 244/1987, όπως
εκάστοτε ισχύουν, έχουν εφαρµογή για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ανωτέρω.
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων στα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το
περιεχόµενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήµισης, τα σηµεία,
εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές µονάδες των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από
την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν
έχουν κυβισµό µηχανής µέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και µε τη
συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισµό µηχανής
1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων
διοικητικών µονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α’ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν
έδρα διοικητικές µονάδες µε πληθυσµό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση
είκοσι τεσσάρων (24) ετών.
γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινοµήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους
και για όσα ταξινοµήθηκαν ως µεταχειρισµένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού µη συνυπολογιζοµένου.
δ. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, που τίθενται για πρώτη φορά σε
κυκλοφορία, πρέπει να είναι καινούργια, κατηγορίας EURO V ή
και νεότερης τεχνολογίας. Μπορούν επίσης να είναι µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία
µη συµπεριλαµβανοµένου.
Άρθρο 90
Ταξίµετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης
1. α. Το ταξίµετρο υποχρεωτικά ενσωµατώνεται ή συνδέεται
µε ειδικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική µνήµη του ν. 1809/ 1989 (Α’ 222) (φορολογικό ταξίµετρο), οπότε για την έγκρισή του απαιτείται άδεια
καταλληλότητας από την ειδική διακοµµατική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (Α’ 222).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι
και οι προϋποθέσεις, οι λεπτοµέρειες για τη χορήγηση άδειας
καταλληλότητας φορολογικού ταξιµέτρου, το περιεχόµενο των
εκδιδοµένων αποδείξεων, το είδος των ενδείξεων των ταξιµέτρων, όπως και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα
εφαρµοστεί το µέτρο αυτό.
2. Τα ταξίµετρα είναι τοποθετηµένα εσωτερικό και στο εµπρόσθιο τµήµα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σηµείο ώστε να διακρίνονται καθαρά από οδηγό και επιβάτες.
3. Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίµετρο δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται ούτε να σταθµεύουν σε σταθµούς ούτε
να παρέχουν εξυπηρέτηση. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι
υπάρχει βλάβη στο ταξίµετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και
αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης.
4. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιµέτρων και η αναπροσαρµογή του τιµολογίου σε αυτά επιτρέπεται µόνο από εξουσιο-
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δοτηµένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 1575/1985 (Α’ 207). Σε κάθε
περίπτωση στο ταξίµετρο πραγµατοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία
βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.
5. Τα ταξίµετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από
όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 91
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ.
1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής µίσθωσης
(ΕΙΔΜΙΣΘ) είναι ειδικής κατηγορίας αυτοκίνητα που εκτελούν
διαδροµές ύστερα από προηγούµενη ειδική µίσθωση αυτών από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συµφωνηµένου ανταλλάγµατος. Η ειδική µίσθωση του αυτοκινήτου µαζί µε τον
οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως, είτε µέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου µέσου τηλεπικοινωνίας νοµίµως καταγεγραµµένης από τον πάροχο των υπηρεσιών
αυτών.
2. Απαγορεύεται η µίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ
χωρίς προηγούµενη καταγεγραµµένη συνεννόηση µε τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, όταν
αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθµευσης
(πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 103 του παρόντος
νόµου.
3. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µόνον εφόσον είναι εφοδιασµένοι
µε το αποδεικτικό στοιχείο της µίσθωσης, όπου αναφέρεται το
ονοµατεπώνυµο του µισθωτή, η ηµεροµηνία και η ώρα της µίσθωσης, το συµφωνηθέν κόµιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.
4. Το αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ µπορεί να καθορίζεται είτε µε προσχώρηση των
επιβατών σε αναλυτικό και δεσµευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιµοκατάλογο µηνιαίας τουλάχιστον ισχύος, είτε ελευθέρως µετά από διαπραγµάτευση µε τον πελάτη. Ο ως άνω
τιµοκατάλογος είναι δεσµευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο
διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτό και ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον µήνα
από την ανάρτησή του.
5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ
υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα
(180) ηµερολογιακών ηµερών µε όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές µέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για µίσθωση, καθώς και τις συµβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο
διάστηµα.
Άρθρο 92
Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ Όργανα και Εξαρτήµατα - Εξωτερικές ενδείξεις –
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ Διαφήµιση
1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ απαιτείται
αυτά:
α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.
β. Να διαθέτουν από έξι (6) µέχρι εννέα (9) θέσεις, της θέσης
του οδηγού περιλαµβανοµένης, µπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.
γ. Να διαθέτουν σύστηµα κλιµατισµού.
δ. Να έχουν ενιαίο χρωµατισµό σε ολόκληρη την επικράτεια,
ο οποίος καθορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στο άρθρο 99.
2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν πινακίδα αναρτηµένη
σε εµφανές µέρος του οχήµατος µε τα στοιχεία του αυτοκινήτου,

του οδηγού και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορικών διαφηµίσεων στα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόµενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήµισης, τα
σηµεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή
των διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα τις ενιαίες
διοικητικές µονάδες των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται
από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12) ετών, αν
έχουν κυβισµό µηχανής µέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και µε τη
συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισµό µηχανής
1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών µονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α’ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη
συµπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.
γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινοµήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους
και για όσα ταξινοµήθηκαν ως µεταχειρισµένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού µη συνυπολογιζοµένου.
δ. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ, που τίθενται για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι καινούργια, κατηγορίας
EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορούν επίσης να είναι
µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.
Άρθρο 93
Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων διατίθεται µία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές
τοποθέτησης συστηµάτων ασφαλείας για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (σύστηµα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε
σχετικό θέµα.
Άρθρο 94
Οδηγοί αυτοκινήτων δηµόσιου τοµέα
Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ή η πρόσληψη σε θέσεις µονίµων
υπαλλήλων ή µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κλάδου ή ειδικότητας οδηγών στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 και στο ερµηνευτικό άρθρο 1 παρ. 6 του
ν. 1256/1982 (Α’ 65), υποψηφίων που
είναι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ή εκµεταλλεύονται στο όνοµά τους αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ., ολόκληρο ή κατά ιδανικό µερίδιο.
Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό
της το δικαίωµα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική µονάδα που βρίσκεται µέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής
Ενότητας.
2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982
(Α’ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,
β. να µην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άµεσα ασφαλισµένος από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή από το Δηµόσιο,
γ. να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα
του άρθρου 100 της περίπτωσης α’ του παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να οµιλεί µε επάρκεια
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την Ελληνική γλώσσα,
στ. εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισµένης ισότιµης
σχολής του εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται µε υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον
κατηγορίας Β’ για ελάχιστο διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως.
θ. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού πενήντα
(50) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε δύο
(2) χρόνια µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος, για την απόδειξη συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις
των εδαφίων α’ και β’ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για
την περίπτωση του εδαφίου γ’ υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου γενικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου δ’ υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου ε’ υποβάλλει πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας τουλάχιστον ειδικού
επαγγελµατικού σκοπού (Επίπεδο Α2), που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, για την περίπτωση του εδαφίου στ’
υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ’ υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόµενο του οποίου καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και για
την περίπτωση του εδαφίου η’ υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητος εφόσον
είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και δύο πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες µεγέθους
και τύπου ταυτότητας.
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην προηγούµενη περίπτωση α. της παραγράφου
αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε’, στ’ και η’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούµενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το
περιεχόµενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα σχετικό
µε τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, όπως και
το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 104 ότι η ειδική
άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό, µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ. Αν διαπιστωθεί από
τα προαναφερόµενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνοµα του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά
στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό
πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών. Το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων και ο χρόνος
αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων
στις προηγούµενες περιπτώσεις µπορεί να αναπροσαρµόζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιµα αυτά εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων υπέρ του
Δηµοσίου.
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Άρθρο 96
Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας τηρείται Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ., στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του νόµου αυτού και των Κανονισµών
Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που διαπράττονται από
τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., καθώς και οι επιβαλλόµενες σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους
επερχόµενες µεταβολές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο των καταχωρίσεων του Μητρώου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρµόδια για την
καταχώριση των παραβάσεων διοικητικά όργανα.
Άρθρο 97
Υποχρέωση παραµονής
Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα παραµένουν υποχρεωτικά στην έδρα που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 84 του παρόντος.
Άρθρο 98
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. η επιλογή επιβατών και προορισµών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ,
β. η διακοπή της µίσθωσης ήδη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
γ. η είσπραξη κοµίστρου πέραν του νοµίµου για τους οδηγούς
ΤΑΞΙ και πέραν του συµφωνηθέντος για τους οδηγούς οχηµάτων
ΕΙΔΜΙΣΘ,
δ. η άρνηση της µίσθωσης µη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
ΤΑΞΙ,
ε. η µη συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς
τη διαδροµή και τον προορισµό,
στ. η απρεπής συµπεριφορά προς τους επιβάτες,
ζ. το κάπνισµα εντός του οχήµατος.
2. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται, µε
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α. για πρώτη φορά, τετρακόσια (400) ευρώ,
β. για δεύτερη φορά, επτακόσια (700) ευρώ,
γ. για τρίτη και κάθε επόµενη φορά, χίλια διακόσια (1.200)
ευρώ.
3. Αν ο οδηγός είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά
ποσοστό 100% και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται σε αυτόν, µε απόφαση του
Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιµο
ως εξής:
α. για πρώτη φορά, εξακόσια (600) ευρώ,
β. για δεύτερη φορά, χίλια (1.000) ευρώ,
γ. για τρίτη και κάθε επόµενη φορά, χίλια οκτακόσια (1.800)
ευρώ.
4. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιµα µπορεί να αναπροσαρµόζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιµα αυτά εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων υπέρ του Δηµοσίου.
Άρθρο 99
Κανονισµός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται οι κανόνες
λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι
κανόνες ευπρεπούς εµφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η
κατάσταση των οχηµάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήµατα που
µπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά. Με το ίδιο
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προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) για την εκτέλεση µεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήµατα των
εδρών, θέµατα χρήσης των ταξιµέτρων και η τοποθέτηση αυτών
επί του οχήµατος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τον Κανονισµό λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορούν να καταργούνται προϊσχύουσες αντίθετες διατάξεις.
Άρθρο 100
Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:
(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί
αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα της συγκρότησης ή ένταξης ως µέλος σε εγκληµατική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγµένων νοµισµάτων, πλαστογραφίας,
πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήµων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας µε πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασµού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, µαστροπείας, εκµετάλλευσης πόρνης, σωµατεµπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αµοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας,
παράβασης της νοµοθεσίας περί όπλων, εµπορίας και χρήσης
ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόµου για πρόληψη
και καταστολή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, παράνοµης µεταφοράς λαθροµεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνοµης απασχόλησης εργαζοµένων.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο, οι συνέπειες
επέρχονται σε βάρος του νοµικού προσώπου εάν καταδικαστεί
αµετάκλητα: (i) ο Διευθύνων Σύµβουλος ή µέλος Διοικητικού
Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή µέλος Διοικητικού Συµβουλίου συνεταιρισµού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν
αντικατασταθούν εντός (15) ηµερών από την έκδοση της απόφασης, (ii) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.
(β) Όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 97 απουσιάζει συστηµατικά -έστω και αν διακόπτεται
σποραδικά η απουσία- από την έδρα του. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριµένου
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και σε
περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά.
(γ) Όταν ο οδηγός που είναι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
κατά ποσοστό 100% παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 98 του
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλούνται η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και αφαιρούνται οι κρατικές του πινακίδες από έναν (1) έως
έξι (6) µήνες και σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής από έξι (6)
µήνες έως ένα (1) έτος.
(δ) Όταν διαπιστωθεί ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα βρίσκονται σε
ακινησία πέραν των τριών µηνών από την κατάθεση της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε
λόγο. Στην περίπτωση αυτή, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες.
Άρθρο 101
Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. ανακαλείται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:
α. Για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως τρεις (3) µήνες, αν
ο οδηγός τιµωρηθεί από Πειθαρχικό Συµβούλιο για παραβάσεις
των Κανονισµών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως
ισχύουν, µε τρία (3) πειθαρχικά παραπτώµατα, εντός χρονικού
διαστήµατος δύο (2) ετών.

β. Για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) έως (6) µήνες, αν ο οδηγός εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήµατος της παραγράφου α’ ή των εποµένων δύο (2) ετών τιµωρηθεί για δύο (2)
επιπλέον της παραγράφου α’ πειθαρχικά παραπτώµατα.
γ. Για χρονικό διάστηµα από (6) µήνες έως ένα (1) έτος, αν ο
οδηγός στο ίδιο χρονικό διάστηµα της παραγράφου β’ τιµωρηθεί
µε επιπλέον ένα (1) των παραπάνω πειθαρχικό παράπτωµα ή σε
περίπτωση που ο οδηγός έχει ήδη προηγουµένως τιµωρηθεί για
δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώµατα. Ακόµη ανακαλείται οριστικά
σε περίπτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστηµα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης, όπως και σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης του οδηγού
για ένα από τα αδικήµατα του εδαφίου α’ του άρθρου 100.
Άρθρο 102
Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων
1. Οι άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων µεταβιβάζονται
µε δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, µε κληρονοµιά ή από επαχθή
αιτία. Η µεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή αιτία γίνεται εγγράφως, µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
2. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατόπιν µεταβίβασης, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο.
(αα) Αντίγραφο ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ένα από τα αδικήµατα
του εδαφίου α’ του άρθρου 19 του παρόντος νόµου.
(ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
(γγ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο κατέχει στο όνοµά του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ. συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση,
φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο ή
τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο,
που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά
τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων. Οι
χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
(β) Εάν είναι νοµικό πρόσωπο.
(αα) ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας ή αν
αυτό δεν δηµοσιεύεται κυρωµένο αντίγραφο από το αρµόδιο
Πρωτοδικείο.
(ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
(γγ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. και συνεταιρισµού ή των διαχειριστών στους λοιπούς τύπους εταιρειών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως για ένα από τα
αδικήµατα του εδαφίου α’ του άρθρου 100 του παρόντος νόµου.
(δδ) Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο κατέχει στο όνοµα
του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων
από την αρµόδια ΔΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στέγαση γραφείων, τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι
ενιαίοι.
3. Ο τρόπος φορολογήσεως των µεταβιβάσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα ρυθµιστεί µε νόµο. Μέχρι τη νοµοθετική ρύθµιση του
ζητήµατος αυτού, οι µεταβιβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων φορολογούνται µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
διατάξεις.
Άρθρο 103
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Λοιπά όργανα
1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και
την επιβολή κυρώσεων σχετικά µε τους κανονισµούς λειτουργίας
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Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 98 του παρόντος. Στις Περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερες από µία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συµβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία
ενός µηνός, από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρµόδια όργανα
εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου
104 παράγραφο 1 του παρόντος νόµου ή τυχόν αναφορών ή καταγγελιών επιβατών, να λάβει την απόφασή του και να επιβάλει
τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κάθε τρίµηνο υποβάλλει στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναλυτική κατάσταση µε τις
υποθέσεις, που διεκπεραιώθηκαν ή εκκρεµούν σε αυτό.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρωτοβουλία των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισµός λειτουργίας
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, διοικητικές κυρώσεις που δεν καθορίζονται µε τον παρόντα νόµο ή τους κανονισµούς λειτουργίας
και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 104
Όργανα ελέγχου
Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόµου αυτού και
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισµούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς
διατάξεως, ορίζονται τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2800/
2000 (Α’ 41), του ν. 2801/2000 (Α’ 46) και ν. 3446/2006 (Α’ 49), η
Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα για τους χώρους ευθύνης
του και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ανωτέρω όργανα µπορούν,
ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόµους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό,
που διέπραξε τις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 98 του
νόµου αυτού, την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόµου αυτού και των Κανονισµών
Λειτουργίας τα αρµόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Άρθρο 105
Τιµολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
1. Το τιµολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ περιλαµβάνει τα
εξής:
α) Το δικαίωµα εκκίνησης - σηµαία (ευρώ ανά µίσθωση).
β) Το κόµιστρο διαδροµής (ευρώ ανά χιλιόµετρο των τιµολογίων 1 και 2).
γ) Την αποζηµίωση αναµονής.
δ) Το κόµιστρο ελάχιστης διαδροµής.
ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για µεταφερόµενα αντικείµενα, ειδικό
τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από
σταθµούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).
2. Το τιµολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηµαταγωγών πλοίων
(FERRY BOAT) βαρύνουν τον επιβάτη.
4. α. Οι ιδιοκτήτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική εκµίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε το Δηµόσιο ή µε Ν.Π.Δ.Δ., µε κόµιστρο
που διαµορφώνεται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων
µερών, µε την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ’.
β. Αντίγραφο του συµφωνητικού της µίσθωσης, θεωρηµένο επί
ποινή ακυρότητας από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., υπάρχει στο αυτοκίνητο µε µέριµνα του εκµισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν δι-
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οικητικό πρόστιµο εκατό (100) ευρώ. Κατά τις ώρες και ηµέρες
της µίσθωσης, που περιγράφονται ρητά στο εν λόγω συµφωνητικό, δεν απαιτείται η λειτουργία του ταξιµέτρου κατά την εκτέλεση των προβλεπόµενων στο συµφωνητικό διαδροµών.
γ. Όταν η σύµβαση συνάπτεται µε το Δηµόσιο, τότε εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί συµβάσεων και προµηθειών του
Δηµοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 106
Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Άδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
ή ΕΙΔΜΙΣΘ εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική
αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.
2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες
τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια,
ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούµενη διαδικασία. Μέρος
της διαδικασίας και προϋπόθεση για την έκδοση νέων αδειών
αποτελεί η έκδοση από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.
3. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως,
δηµοσιεύεται πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, µε την
οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέων
αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για µετατροπή υφισταµένων αδειών
σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση
άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή διευκρινίζεται
ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους
άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί µετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δηµοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη: (α) τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της Περιφέρειας, στα καταστήµατα και τα ΚΕΠ όλων των
Δήµων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά µαζικά
µέσα ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), (γ) δηµοσιεύεται σε
δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήµων και µέσω του προγράµµατος «Διαύγεια» και
(ε) αποστέλλεται στα επαγγελµατικά σωµατεία και οργανώσεις
αυτοκινητιστών.
Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε
πολυτέκνους και τριτέκνους µε ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα µε αναπηρία σε ποσοστό άνω
του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφεροµένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται µεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών
που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.
4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση
άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την
προηγούµενη παράγραφο διαρκεί µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα και ώρα του µηνός Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.
5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόµενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για
τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον
αριθµό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόµενα
στα άρθρα 109 και 110 του παρόντος νόµου δικαιολογητικά.
Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαµβάνεται αριθµός πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρµόδια υπηρεσία της πληρότητος των νοµίµων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, µε βάση
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αυτά, των προϋποθέσεων του παρόντος νόµου για την κτήση
άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι αιτούντες, µε το όνοµα ή την επωνυµία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε
κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ.
ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθµό καταθέσεως αιτήσεως, αναφεροµένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθµού αιτουµένων
αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων. Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό
τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, ουδεµία τροποποίησή τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων,
η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται µέχρι την 15η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως.
6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούµενης
παραγράφου στο διαδίκτυο και µέχρι την 31η Μαΐου του έτους
αδειοδοτήσεως, κάθε Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόµενη στο άρθρο 85 παρ. 1 του παρόντος νόµου απόφασή του.
7. Για την χορήγηση των αδειών στους νοµίµως αιτησαµένους,
εφόσον ο συνολικός αριθµός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό που ορίζεται µε την απόφαση
του άρθρου 85 παρ. 1 του οικείου Περιφερειάρχη ότι µπορούν
να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή
ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Εφόσον ο συνολικός αριθµός των αιτησαµένων φυσικών ή
νοµικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των αντιστοίχων νέων αδειών που
ορίζεται ότι µπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των αιτησάντων, στην οποία
συµµετέχει κάθε αιτησάµενος µε µία (1) συµµετοχή. Άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.
β) Εφόσον ο αριθµός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ.
(ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι µπορούν να εκδοθούν στην
αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειµένου να χορηγηθεί τουλάχιστον
µία άδεια σε όλους τους νοµίµως αιτησαµένους, αλλά δεν επαρκεί προκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νοµίµως παραπάνω από µία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από
µία άδεια και για τις εναποµένουσες διενεργείται ηλεκτρονική
κλήρωση µεταξύ των αιτησαµένων πλείονες της µίας άδειες.
Στην κλήρωση αυτή συµµετέχει καθένας από τους αιτησαµένους
πλείονες της µίας άδειες µε τόσες συµµετοχές, όσες οι άδειες
που αιτήθηκε µειωµένες κατά µία. Οι εναποµένουσες άδειες χορηγούνται στους επιλαχόντες από την κλήρωση.
8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου
Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων µέχρι την 20ή Ιουνίου του
έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή
στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ηµερών εκδίδει απόφασή του για κάθε δικαιούχο µε την οποία εγκρίνεται στο όνοµα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα
ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαµένους τις
κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.
Άρθρο 107
Προϋποθέσεις συµµετοχής φυσικών προσώπων
1. Για να µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα
αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του παρόντος νόµου.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
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(δ) Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν.
(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε
(5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Άρθρο 108
Προϋποθέσεις συµµετοχής νοµικών προσώπων
Για να µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(β) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα πρόσωπα που
ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων για κανένα από
τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του παρόντος
νόµου. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για
τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.
(δ) Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν.
(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε
(5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Άρθρο 109
Αίτηση – Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια: (α) αίτηση
µε τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου,
υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του και (β) φάκελο δικαιολογητικών, κατά τα οριζόµενα
στις επόµενες παραγράφους.
2. Για την απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108 του παρόντος, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά
που πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης:
(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα
(i) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
(ii) Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για
κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος
νόµου.
(iii) Φορολογική ενηµερότητα.
(iv) Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
(v) Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόµου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε µία αιτούµενη άδεια
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(vi) Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5)
άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας
ή θεωρηµένων από την αρµόδια ΔΟΥ συµβάσεων µίσθωσης
χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων
και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθµευση του
συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι
ενιαίοι.
(Β) Για τα νοµικά πρόσωπα
(i) ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δηµοσιεύε-
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ται, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού
από το αρµόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό µεταβολών του
από την αρµόδια υπηρεσία.
(ii) ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν
ισχύ Διοικητικού Συµβουλίου και του διορισµού Διευθύνοντος
Συµβούλου ή νοµίµου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε..
(iii) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν
έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
(iv) Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για
κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α’ τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 108 του παρόντος νόµου.
(v) Φορολογική ενηµερότητα.
(vi) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
(vii) Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του
παρόντος νόµου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε µία αιτούµενη
άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(viii) Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε
(5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ΔΟΥ συµβάσεων µίσθωσης
χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων
και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθµευση του
συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι
ενιαίοι.
Άρθρο 110
Εγγυητική Επιστολή
1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του παρόντος οφείλουν µαζί µε την αίτησή τους να
καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δηµοσίου, ποσού
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεµία άδεια για την
οποία ενδιαφέρονται.
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωµα αυτό. Οι
εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγµένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση.
3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
(β) τον εκδότη,
(γ) τον αριθµό της εγγύησης,
(δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(ε) τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου υπέρ του οποίου εκδίδεται.
4. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαµβάνει και τους ακόλουθους όρους:
(α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως,
(β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
(γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου,
(δ) να είναι διάρκειας ενός (1) έτους.
Άρθρο 111
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων
η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόµου.
2. Υποθέσεις που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, εξακολουθούν να
εκδικάζονται από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου του άρθρου 103.
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3. Με δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εφαρµόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία των
άρθρων 106 έως και 110, σε συνδυασµό µε το άρθρο 85. Για την
περίπτωση αυτή και µόνον, οι προθεσµίες και διορίες που προβλέπονται στο άρθρο 106 για τη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταθέσεως
αιτήσεων και εκδόσεως των σχετικών αδειών εφαρµόζονται αντίστοιχα. Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του νόµου, οι αποφάσεις των Περιφερειαρχών που θα εκδοθούν σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 85 για τις ακόλουθες έδρες, θα περιλαµβάνουν την προκήρυξη θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον
των εξής νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα:
α) για την έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα της υποπεριπτώσεως αα’ της περιπτώσεως β’ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον εκατό (100) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα (30) θα είναι ειδικά διασκευασµένα ώστε να µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
β) για την έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα της υποπεριπτώσεως ββ’ της περιπτώσεως β’ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον τριάντα (30) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα (9) θα είναι ειδικά διασκευασµένα ώστε να µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
γ) για τις έδρες - διοικητικές µονάδες των πόλεων της Πάτρας,
Ηρακλείου και Λάρισας, προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10)
αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ σε κάθε µία, εκ των οποίων
τα τρία (3) θα είναι ειδικά διασκευασµένα ώστε να µπορούν να
µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Οι ως άνω άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εφ’ όσον δεν
ζητηθούν από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών
των αδειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου.
4. Κατά την διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου, οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ που επιθυµούν να την µετατρέψουν
σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, υποβάλλουν σχετική αίτηση σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις, αλλά αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν
επικυρωµένο αντίγραφο της υφισταµένης άδειάς τους Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
5. Οι κάτωθι κατηγορίες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και λειτουργούν σύµφωνα µε τις σχετικές για την κατηγορία αυτή διατάξεις, πλην των διατάξεων περί
έδρας για τις περιπτώσεις α και β:
α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α’ 28) και της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.
21336/462/9.7.1997 (Β’ 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσεως (α) της παρ. 10 του
άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 10 του ν. 3446/2006 (Α’ 49).
6. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (λιµουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύµφωνα µε την αριθµ. 500321/1996 (Β’391)
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ελλήνικού Οργανισµού
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) εξακολουθούν να λειτουργούν µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 112
Καταργούµενες διατάξεις
Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων
82 έως και 111 του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά όσα θέµατα
ρυθµίζονται στις διατάξεις αυτές.
2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και
η περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 και τα άρθρα
7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 και 23 του ν. 3109/2003 (Α’
38).
3. Τo άρθρο 2, η παρ. 5 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3
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του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του ν. 1437/1984 (Α’ 59).
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του π.δ. 458/1984 (Α’
165).
5. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3710/ 2008
(Α’ 216).
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 113
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α’ 57) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων
οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχηµάτων και µοτοσικλετών.
β) Τα της άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και της λειτουργίας
σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων µε
την καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων πριν από την εξέταση,
καθώς και τα της επιµόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.
δ) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγµατος αυτού.»
2. Η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), αντικαθίστανται ως εξής:
«10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ηµερησίως. Για τον
υπολογισµό του παραπάνω ανώτατου ηµερήσιου αριθµού ωρών
εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η παράβαση της παρούσας
διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που καθορίζονται µε το
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α’
57) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194),
όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του
π.δ. 337/2003 (Α’ 291), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαµβάνουν
δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική και διενεργούνται
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 µέλη των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ
Μηχανικών, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας
Β’. Το ένα τουλάχιστον των µελών είναι υπάλληλος και εξεταστής
υποψηφίων οδηγών, των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου
των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, µετά
από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθµό

υπαλλήλων. Τα άλλα µέλη των επιτροπών προέρχονται από το
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»
4. Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 18 του Κεφαλαίου Δ’ (Κυρώσεις)
του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 14
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, Πρωτοβάθµιο και Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να συγκροτηθεί
ένα κοινό Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για όλη την Περιφέρεια και στην έδρα της οικείας Περιφέρειας.
Έργο των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, όπως αυτές
προβλέπονται στο παρόν διάταγµα.
Οι παραβάσεις αυτές εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συµβούλια της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έχει έδρα η Σχολή ή το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο..
2. Μέλη του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται:
α) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος εκδόσεως αδειών οδήγησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοιο Τµήµα Προϊστάµενος άλλου Τµήµατος της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή
αν δεν υφίσταται και τέτοιο Προϊστάµενος Τµήµατος άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.
β) Ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τµήµατος εκδόσεως αδειών
οδήγησης ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τµήµα ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλου τµήµατος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο ο αρχαιότερος υπάλληλος
άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του κλάδου ΠΕ ή TE, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Κοινός εκπρόσωπος των πρωτοβάθµιων σωµατείων εκπαιδευτών της Περιφερειακής Ενότητας, µε τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρωτοβάθµια σωµατεία ορίζουν τουλάχιστον δύο εκπροσώπους τους και από αυτούς επιλέγονται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο κοινός εκπρόσωπος και
ο αναπληρωτής του, µε κλήρωση.
Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα
δεν υπάρχουν πρωτοβάθµια σωµατεία, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο τριών τουλάχιστον µελών που συντάσσεται
για τη συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα από τα Δευτεροβάθµια Συνδικαλιστικά Όργανα των Εκπαιδευτών.
3. Μέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται:
α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.
β) Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθµιων Συνδικαλιστικών
Οργάνων των Εκπαιδευτών µε τον αναπληρωτή του που επιλέγονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο
πέντε τουλάχιστον µελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα
αυτά για τη συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα.
Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε µέλη ορίζονται κατ’ αναλογία της δύναµής τους.
4. Σε περίπτωση συγκρότησης κοινού Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µέλη ορίζονται:
α) Ένας από τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της
οικείας Περιφέρειας, ως πρόεδρος.
β) Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της
οικείας Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθµιων Συνδικαλιστικών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Οργάνων των Εκπαιδευτών µε τον αναπληρωτή του που επιλέγονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο
πέντε τουλάχιστον µελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα
αυτά για τη συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα.
Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε µέλη ορίζονται κατ’ αναλογία της δύναµής τους.
5. Αν τα σωµατεία, πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια, δεν ορίσουν εκπροσώπους εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση,
τότε το τρίτο µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του, το ορίζει ο Περιφερειάρχης εκ των εκπαιδευτών
που έχουν έδρα στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
6. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια Α’ και Β’ βαθµού συνεδριάζουν µε
πρωτοβουλία του προέδρου και υποστηρίζονται από γραµµατέα,
ο οποίος:
α) τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και µητρώο παραβάσεων,
β) δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες για τη διάπραξη των παραβάσεων, τις απόψεις, εξηγήσεις και απολογίες όσων έχουν καταγγελθεί ή έχουν διαπράξει παράβαση και τις προωθεί στους
προέδρους των Συµβουλίων,
γ) διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία,
δ) εισηγείται στους προέδρους για τις ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων,
ε) παρίσταται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων, χωρίς δικαίωµα διατύπωσης γνώµης, και µεριµνά για την τήρηση των
πρακτικών.
7. Στην απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συµβουλίου
ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου το υπό στοιχείο (β) τακτικό µέλος του Πρωτοβάθµιου ή Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου αντίστοιχα. Οι γραµµατείς των Πειθαρχικών Συµβουλίων ορίζονται αντίστοιχα µε τους ισάριθµους αναπληρωτές
τους. Μέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) των Πρωτοβάθµιων
Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν µπορούν να οριστούν ταυτόχρονα
και ως µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) των Δευτεροβάθµιων
Πειθαρχικών Συµβουλίων.
Άρθρο 15
Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
Καθιερώνεται σύστηµα κυρώσεων για παραβάσεις κατά την
άσκηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών,
ως ακολούθως:
1. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται προσωρινά, όταν αφαιρείται για οποιοδήποτε
λόγο η άδεια οδήγησης που κατέχει και για όσο χρόνο διαρκεί η
αφαίρεση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής δύναται να
παρέχει µόνο θεωρητικά µαθήµατα και υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) µηνός, στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών την άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) µήνα από τότε
που µε οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.
2. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
τα αδικήµατα της παράνοµης άσκησης του επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεµπορίας, παράβασης της νοµοθεσίας για ναρκωτικά, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, εγκλήµατος κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήµατος οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, λιποταξίας ή ανυποταξίας
σε περίοδο πολέµου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα
µε ποινές πάνω από δέκα (10) µήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε
ποινές πάνω από ενενήντα (90) ηµέρες φυλάκισης ή κράτησης
αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της
νοµοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. Στην περίπτωση αυτή, ο
εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) µηνός,
στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, την άδεια
άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, µε απόφαση του οικείου
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Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) µήνα από τότε που µε
οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.
3. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
το αδίκηµα της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός
ενός (1) µηνός, στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση
της άδειας, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) µήνα από τότε που µε οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε
γνώση.
4. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται προσωρινά, αν παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της, που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και για όσο διάστηµα αυτή
διαρκεί. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) µηνός, στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που
εκδίδεται σε ένα (1) µήνα από τότε που µε οποιοδήποτε τρόπο,
έλαβε γνώση.
5. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται για ένα (1) µήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρακρατεί και δεν παραδίνει στον κάτοχο του το δελτίο εκπαίδευσης
και εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιου οδηγού που αποδεδειγµένα το
ζήτησε. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για δύο (2) µήνες.
6. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται έως ένα (1) µήνα, όταν ο εκπαιδευτής διακόπτει την πρακτική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτή ή οδηγού
στην οποία παρίσταται και αρνείται να συνεχίσει την παράσταση,
µε υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η
ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από τρεις
(3) µήνες έως έξι (6) µήνες.
7. Το δικαίωµα συµµετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές
εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αναστέλλεται για ένα (1) µήνα,
όταν ο εκπαιδευτής παρεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο µεταξύ
εξεταστή και εξεταζόµενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του
υποψηφίου, αντιδρώντας ανοίκεια και αδικαιολόγητα στις εντολές του εξεταστή. Σε περίπτωση υποτροπής, αναστέλλεται το δικαίωµα συµµετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις
υποψηφίων οδηγών για δύο (2) µήνες.
8. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται πάνω από ένα (1) µήνα και έως τρεις (3)
µήνες, όταν ο εκπαιδευτής παρεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο
κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, µε σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου οδηγού, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για
την αποτροπή τροχαίου ατυχήµατος. Σε περίπτωση υποτροπής,
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για
πάνω από έξι (6) µήνες και έως δύο (2) χρόνια.
Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου εκπαιδευτής, ο οποίος παρίσταται σε εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών,
παρεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, µε σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου εκπαιδευτή, ή αποχωρεί αδικαιολόγητα από το χώρο των εξετάσεων ή συµπεριφέρεται ανοίκεια και µε απρέπεια µε αποτέλεσµα
να διακόπτεται η διαδικασία των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών.
9. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται για ένα (1) µήνα, όταν ο εκπαιδευτής συµπεριφέρεται µε απρέπεια προς εξεταστή ή εξεταζόµενο ή άλλο εκπαιδευτή ή δεν παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια
ελέγχων από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ ή άλλο
αρµόδιο ελεγκτικό όργανο. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για τρεις (3)
µήνες.
10. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
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οδηγών αφαιρείται για ένα (1) έτος, όταν ο εκπαιδευτής, στο
όνοµα του οποίου λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., χρησιµοποιεί ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούµενα των προβλεπόµενων τυπικών προσόντων ή πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται
µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στη Σχολή Οδηγών ή το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της
αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για δύο (2) έτη.
11. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται για πάνω από έξι (6) µήνες έως και δύο (2)
χρόνια, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς σε
Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χωρίς άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αφαίρεσης
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
12. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται για τρεις (3) µήνες, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς, χωρίς να εργάζεται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.. Σε
περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
για ένα (1) έτος.
13. Επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών,
όταν ο εκπαιδευτής υποβάλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας µαθηµάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.
14. Επιβάλλεται η κύρωση της έγγραφης επίπληξης, όταν ο
εκπαιδευτής παρέχει πρακτική εκπαίδευση µε όχηµα το οποίο δε
φέρει την υποχρεωτική, από τις ισχύουσες διατάξεις, σήµανση.
Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η άδεια
άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για ένα
(1) µήνα, για τρίτη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για έξι (6)
µήνες και για τέταρτη φορά ή περισσότερες φορές, αφαιρείται
η άδεια αυτή για δύο (2) έτη.
Στις περιπτώσεις υποτροπής για τρίτη και τέταρτη ή περισσότερες φορές στην παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., η οποία ανήκει ή στην οποία εργάζεται ή συνεργάζεται ο εκπαιδευτής, για τρεις (3) µήνες και δύο (2) έτη αντίστοιχα.
15. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται για τρεις (3) µήνες, όταν ο εκπαιδευτής παραβιάσει τον ανώτατο ηµερήσιο αριθµό ωρών εκπαίδευσης, που
ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007, όπως
ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά,
αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για έξι (6) µήνες και για τρίτη ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για δώδεκα (12)
µήνες.
Για τον υπολογισµό του παραπάνω ανώτατου ηµερήσιου αριθµού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης
του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες
πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.
16. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί
αµετάκλητα για τα αδικήµατα της δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας εξεταστών µε σκοπό τη λήψη άδειας οδήγησης από
τον υποψήφιο οδηγό.
Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα που αφορούν στην παρέµβαση, µε οποιοδήποτε τρόπο, στη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης µε το
µηχανογραφικό σύστηµα (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µε σκοπό την υποβοήθηση υποψήφιου οδηγού στη λήψη άδειας οδήγησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) µηνός, στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που
εκδίδεται σε ένα (1) µήνα από τότε που µε οποιοδήποτε τρόπο,
έλαβε γνώση.
17. Η αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από
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τον οικείο Περιφερειάρχη, στην περιοχή της Περιφέρειας του
οποίου έχει την έδρα της η σχολή οδηγών της οποίας υπάλληλός
της, ή ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριµένος εκπαιδευτής, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Πρωτοβαθµίου
Πειθαρχικού Συµβουλίου ή µετά από έφεση και απόφαση του
Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις, και µέχρι της δηµιουργίας ενιαίου µηχανογραφικού αρχείου εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών,
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
18. Προκειµένου για την εφαρµογή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι
οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφαιρούν την
άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
για το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα και χορηγούν βεβαίωση
στους ενδιαφερόµενους, µε την οποία επιτρέπεται µόνο η πραγµατοποίηση θεωρητικών µαθηµάτων για όσο χρόνο ισχύει η κύρωση που έχει επιβληθεί.
19. Σε περίπτωση όπου η άσκηση επαγγέλµατος εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών γίνεται µε αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα
πράξη απαγόρευσης της άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.
Άρθρο 16
Κυρώσεις Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται όταν παύσει να πληρούται έστω και µια
από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της. Η
άδεια επαναχορηγείται, µόνο εφόσον θεραπευθεί η έλλειψη αυτή
και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησής της.
2. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται για έξι (6) µήνες, όταν η Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
χρησιµοποιεί ως εκπαιδευτές άτοµα, που δεν έχουν τα προβλεπόµενα τυπικά προσόντα ή δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή η άδειά τους έχει
αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση υποτροπής, η
άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται για δύο (2) έτη.
3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ανακαλείται οριστικά, όταν το πρόσωπο (φυσικό ή
νοµικό) στο οποίο αυτή έχει χορηγηθεί, παύει για οποιοδήποτε
λόγο να εκµεταλλεύεται τη Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο..
4. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται για ένα (1) µήνα, όταν η Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
δεν τηρεί τις προβλεπόµενες, από τις κείµενες διατάξεις, λεπτοµέρειες λειτουργίας τους. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη
φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για τρεις (3) µήνες, για
τρίτη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για έξι (6) µήνες και
για τέταρτη ή περισσότερες φορές, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για δύο (2) έτη.
5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ανακαλείται οριστικά, όταν χορηγηθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας µαθηµάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.
6. Η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται
από τον οικείο Περιφερειάρχη, του οποίου έχει την έδρα της η
Σχολή Οδηγών το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου µετά από
έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
7. Σε περίπτωση όπου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής
Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. γίνεται µε αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), αντί της
προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λει-
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τουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εκδίδεται αντίστοιχα
πράξη απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο προσωρινά ή οριστικά.
Άρθρο 17
Κλήση σε απολογία
Οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 15 και 16 επιβάλλονται
αφού ο εκπαιδευτής ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της
Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. κληθεί, να εκθέσει γραπτά τις
απόψεις του µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών. Αν περάσει η προθεσµία των 15 ηµερών και ο ενδιαφερόµενος δεν υποβάλλει τις
απόψεις του, η υπόθεση εκδικάζεται και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Ο παραβάτης µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της επιβληθείσης ποινής έχει δικαίωµα να υποβάλλει γραπτή έφεση στο γραµµατέα του
Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο αφού µελετήσει τα σχετικά στοιχεία απορρίπτει ή δέχεται την έφεση µε αιτιολογηµένη απόφαση. Οµοίως µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει
την ποινή που επέβαλε το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων υποβάλλονται
στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος τις εκτελεί.
Άρθρο 18
Ποινικές κυρώσεις
Τα φυσικά πρόσωπα στο όνοµα των οποίων λειτουργεί Σχολή
Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και στην περίπτωση νοµικών προσώπων
ο νόµιµος εκπρόσωπός τους, που χρησιµοποιούν ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούµενα των προβλεπόµενων τυπικών προσόντων, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις τιµωρούνται µε
φυλάκιση από ένα (1) µέχρι έξι (6) µήνες. Η κοινοποίηση της σχετικής παράβασης στον αρµόδιο Εισαγγελέα, γίνεται από τον
Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.»
5. Η υπ’ αριθµ. 4905/636/2008 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υποθέσεις
που εκκρεµούν στα Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια που προβλέπονται στο άρθρο 14 του
π.δ.208/2002 (Α’ 194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου.
7. Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 355/1994 (Α’ 189) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ανατίθεται
στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας η εκτύπωση των πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR), που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των παραπάνω πιστοποιητικών και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη προµήθειά των,
τη διαδικασία εκτύπωσης τους, τη διαβίβαση τους από και προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες καθώς και άλλο σχετικό µε την εκτύπωση
τους ζήτηµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 114
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010 που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 ( Α’ 91),
τροποποιείται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, συνεργείων οχηµάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων και χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των
εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που υπάγονται στο
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ν. 2963/2001( Α’ 268) καθώς και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται
εντός των αµαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων παραµένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί πέντε (5)
έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό
πυρασφαλείας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών και Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση
και λειτουργία των εφεξής ιδρυοµένων εγκαταστάσεων υγρών
και αερίων καυσίµων των παραπάνω αναφερόµενων εταιρειών,
καθώς και η προσαρµογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3710/2008
(Α’ 216), όπως προστέθηκε µε τη παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουµένων µε τη τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτηµάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει
των σχετικών διατάξεων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), όπως αυτό
ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων
του ν. 1575/1985 (Α’ 207), όπως αυτός ισχύει, επί τρία (3) έτη από
της δηµοσιεύσεως του προβλεποµένου στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγµατος τηρουµένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 23).»
3. Πρατήρια υγρών καυσίµων ή µικτά ή αµιγώς υγραερίου
(LPG) και εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970, όπως
ισχύει, που έλαβαν εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων ή τυχόν
καταλληλότητες θέσεως ή άδειες ίδρυσης, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ενάρξεως ισχύος του β.δ. 465/1970 και της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α’ 69), αυτές οι χορηγηθείσες
παντοειδείς εγκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους
και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ, οι µε βάση τις εγκρίσεις
αυτές, τυχόν χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύει, οι
οποίες προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας τους, µε τις ισχύουσες διατάξεις, ή αντιστοίχως, οι χορηγηθείσες, προ της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α’ 69), άδειες
λειτουργίας των πρατηρίων και εγκαταστάσεων αυτών επαναφέρονται σε ισχύ.
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περιπτώσεις
όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων, αλλά ως προς τα υφιστάµενα πρατήρια
υγρών καυσίµων είτε δεν προβλέπεται η αποµάκρυνσή τους είτε
επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συµπιεσµένων αερίων καυσίµων
(CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχηµάτων.»
5. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ’ εξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και µόνο στον ακάλυπτο χώρο, δηµόσιας χρήσης, νοµίµων
λειτουργούντων στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων µεγάλου
µεγέθους µε αντλίες υγρών καυσίµων.
Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων
η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως σχεδιαγραµµάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας σταθµού αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών και αερίων καυσίµων, υπό τους όρους του π.δ.
595/1984 (Α’ 218) και του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), διατηρώντας
τον υπάρχοντα κόµβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG)
στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθµούς Αυτοκινήτων είναι ότι,
οι επιτρεπόµενες ισχύουσες χρήσεις εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθµευσης αυτοκινήτων και η άσκηση
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων µε αποκλειστικό σκοπό την
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εξυπηρέτηση των σταθµευόντων και διακινούµενων οχηµάτων
και τη παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούµενους
επιβάτες αυτών.
β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις
αµιγώς υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου µεγέθους
και σε λειτουργούντες στεγασµένους Σταθµούς Αυτοκινήτων
που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου
οι επιτρεπόµενες χρήσεις των υπερκείµενων ορόφων είναι αυτές
που αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’
46), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208).»
γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγασµένους σταθµούς
που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου
είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική τοποθέτηση κατάλληλου συστήµατος ή συσκευής ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η
υποβολή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραµµάτων, µελέτης, που θα συνταχθεί από τον κατά νόµο
υπεύθυνο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος εξαερισµού, το οποίο θα δύναται
να λειτουργεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόµατα µέσω της
ενεργοποίησης του συστήµατος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και φωτισµού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων
χώρων του σταθµού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετηµένος
όσο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλάµων. Τα
υπόψη µέτρα πυροπροστασίας λαµβάνονται ως πρόσθετα,
πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των π.δ.
455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των µέτρων πυρασφάλειας στους χώρους που αυτά αναφέροντα και τη, κατά το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων
ανάφλεξης δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.
δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ίδρυση
και λειτουργία νέων δηµόσιας χρήσης στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων µεγάλων µεγέθους, εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών
και αερίων καυσίµων, µε την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις
υγρών καυσίµων των υπόψη νέων σταθµών θα τηρούν τους
όρους και προϋποθέσεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981,
όπως έχουν τροποποιηθεί µε το π.δ. 118/2006 και τον ν.
3897/2010 και ισχύουν καθώς επίσης και του π.δ. 455/1976, όπως
ισχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG)
των σταθµών αυτών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις
των εδαφίων α’, β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως
ισχύουν.»
6. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ’ εξής θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργειών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων µέτρων πυρασφάλειας, που
αναφέρονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του παρόντος,
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέων εφ’ εξής
µικτών ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίµων που αιτηθούν τη µετατροπή τους σε
µικτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.»
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγεται νέος όρος
των «Πρατηρίων παροχής Καυσίµων και Ενέργειας» ο οποίος
πλέον θα περιλαµβάνει εκτός των αµιγών πρατήριων, υγρών καυσίµων, τα µικτά ή αµιγώς υγραερίου πρατήρια, καθώς και πρατήρια φυσικού αερίου. Τα υπόψη πρατήρια θα έχουν πλέον τη
δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόµενα τροχοφόρα οχήµατα,
πλέον των παραπάνω καυσίµων και βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών Μεταφορών και δικτύων Ενέργειας Περιβάλλοντος και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα καθοριστούν οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών ταχείας φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, όπως επίσης και για την εγκατάσταση διατάξεων
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παροχής καυσίµων όπως βιοκαύσιµο, βιοαιθανόλη, υδρογόνο
κ.ά. στα υφιστάµενα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων.
8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 118/2006
(Α’ 119) εφαρµόζονται και για τις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαµενών υγρών καυσίµων, αλλά και δεξαµενών υγραερίου χωρητικότητας έως 9,0 κ.µ., σε πρατήρια υγρών καυσίµων, αµιγώς
υγραερίου, εξ’ υπαρχής µικτά, σε πρατήρια υγρών καυσίµων που
έχουν µετατραπεί σε µικτά πρατήρια υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG) και σε σταθµούς µε αντλίες υγρών καυσίµων που µετατρέπονται σε σταθµούς αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών και
αερίων καυσίµων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο
και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
9. H παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο τεχνικός έλεγχος οχηµάτων στα Δηµόσια και Ιδιωτικά
Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό, που επιµορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείµενα της εργασίας του, λαµβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από αρµόδιους φορείς. Ειδικότερα:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δηµοσίων
και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους
των οχηµάτων, πλην αυτών της επόµενης περίπτωσης β’, τα θέµατα επιµόρφωσης και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς
επιµόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραµµα επιµόρφωσης που θα εφαρµόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο., η διαδικασία πιστοποίησης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Φορείς επιµόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης. Εξεταστικός φορέας και
φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα θέµατα αρχικής-περιοδικής επιµόρφωσης-κατάρτισης και πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., που διενεργεί τον έλεγχο
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σύµφωνα µε
τη διεθνή συµφωνία ADR και ευπαθών τροφίµων σύµφωνα µε την
συµφωνία ATP, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και οι φορείς επιµόρφωσης, ο εξεταστικός φορέας, οι υποχρεώσεις των φορέων αυτών, το πρόγραµµα αρχικής και περιοδικής
επιµόρφωσης-κατάρτισης, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια
ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο. οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) και/ή µεταφοράς ευπαθών τροφίµων (ATP), η πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη
διαδικαστική λεπτοµέρεια. Φορείς επιµόρφωσης ορίζονται τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) που πληρούν τις προϋποθέσεις της
ανωτέρω αναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης και Εξεταστικός Φορέας ορίζεται Α.Ε.Ι. που πληροί τις προϋποθέσεις
της ιδίας κοινής απόφασης. Φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών
Κ.Τ.Ε.Ο. για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούµενων από αυτά τεχνικών ελέγχων στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 115
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας των λειτουργουσών επιχειρή-
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σεων επιδιορθώσεως µικροφθορών επιβατικών αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων του άρθρου 4 του π.δ. 163/2009
(Α’ 201) παρατείνεται µέχρι 31.12.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
– ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 116
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3887/2010 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και
στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος,
εφόσον ολοκληρώσουν την διαδικασία µετατροπής µέσα σε
πέντε (5) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
5 σε µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος , εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:».
3. Το άρθρο 10 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν
πριν την έναρξη εφαρµογής του ν. 3887/2010, επιτρέπεται να µεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή µε κληρονοµικό δικαίωµα µε
την άδειά τους σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες
πληρούν τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009, µε την καταβολή φόρου που ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του οχήµατος.
Ο φόρος καταβάλλεται πριν από την υπογραφή της πράξης µεταβίβασης της αδείας. Ως αξία του οχήµατος για τον προσδιορισµό της υπεραξίας κατά τη µεταβίβασή του, λογίζεται η
πραγµατική αξία πώλησης αυτού , η οποία αναγράφεται στο προβλεπόµενο στοιχείο του Κ.Β.Σ..
2. Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση µεταβιβάσεων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που γίνονται λόγω συγχωνεύσεων ή µετατροπής µεταφορικών επιχειρήσεων.»
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 3887/2010 (Α’ 174)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αποκατάσταση ζηµίας που επήλθε στον φορτωτή από
ευθύνη του µεταφορέα, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Σε περίπτωση που το µεταφερόµενο
φορτίο είναι µεγαλύτερης αξίας, ο φορτωτής υποχρεούται να το
δηλώσει στον µεταφορέα και να καταβάλει την διαφορά ασφαλίστρων.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν.
3887/2010 (Α’ 174) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του
ν. 4038/2012 (Α’ 14) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Μετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ
του Δηµοσίου για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. και
η άυλη υπεραξία των αδειών Φ.Δ.Χ. κατά την αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις συνιστώµενες εταιρίες είναι µηδενική. Τα ποσά της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να ισχύουν
για την εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 3888/2010.»
Άρθρο 117
Το άρθρο 12 του ν. 3534/2007 (Α’ 40) όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 16 του ν. 3897/2010 (A’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Στους οδηγούς, τις µεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισµού 3821/1985 του Συµβουλίου και του Κανονισµού 561/
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2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή κατά
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας της Γενεύης του 1970
για την Εργασία των Πληρωµάτων των Οχηµάτων που εκτελούν
Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR), όπως έχει κυρωθεί και
ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α. Στον οδηγό, διοικητικό πρόστιµο από πενήντα (50) ευρώ
µέχρι χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής σε πολύ σοβαρή παράβαση εντός έτους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για
χρονικό διάστηµα από δέκα (10) ηµέρες µέχρι ένα (1) µήνα.
β. Στη µεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιµο από διακόσια (200) ευρώ µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Με την
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος µπορεί
να ορίζεται για ορισµένες ή όλες τις πολύ σοβαρές παραβάσεις
ως πρόσθετη διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για χρονικό
διάστηµα πινακίδων από δέκα (10) ηµέρες έως δύο (2) µήνες.
γ. Στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιµο από
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για
χρονικό διάστηµα από έναν (1) µέχρι τρεις (3) µήνες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται οι παραβάσεις του Κανονισµού 3821/1985
του Συµβουλίου, του Κανονισµού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας
της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωµάτων των
Οχηµάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) από
τους οδηγούς και τις µεταφορικές επιχειρήσεις σε κατηγορίες
ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους και καθορίζονται οι διοικητικές
κυρώσεις εντός των ορίων της παραγράφου 1 και ανάλογα µε τη
σοβαρότητα κάθε παράβασης.
3. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων από τα όργανα ελέγχου του ν. 3446/ 2006 (Α’ 49) εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή
του».
Άρθρο 118
Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) καταργείται
και οι παράγραφοι 2 έως και 5 αναριθµούνται αντιστοίχως σε παραγράφους 1 έως και 4.
Άρθρο 119
1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.
2963/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρείες µε την
µορφή της περίπτωσης β’ της παραγράφου αυτής, µπορούν µε
τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, να µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες µε την µορφή της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Κ.Τ.Ε.Λ. στα οποία είναι εντεταγµένα µέχρι δώδεκα λεωφορεία, δύνανται να διατηρήσουν τη νοµική µορφή που έχουν κατά
την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος ή µπορούν και µετά την
παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3
και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, να
µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.»
3. Το άρθρο 25 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) «Γενικός Κανονισµός
Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων, µετά του αναπληρωτή του,
ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη οµοσπονδία των εργαζοµένων στα ΚΤΕΛ. Ο ορισµός του εκπροσώπου των εργαζοµένων γίνεται µέχρι την 1η Δεκεµβρίου κάθε έτους και η θητεία του
είναι διετής αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του δευτέρου έτους από το έτος
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ορισµού του.»
4. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2963/ 2001 (Α’
268), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του
ν. 3333/2005 (Α’ 91) ενώ η παράγραφος 1 του ιδίου άρθρου 11,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µεταφορά προσώπων διενεργείται µε αστικά ή υπεραστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης. Τα λεωφορεία αυτά, όταν για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία, είτε καινουργή είτε µεταχειρισµένα,
πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι δέκα πέντε (15) ετών από το έτος
κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου. Μετά τη συµπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το
έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έργου. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινοµήθηκαν
µε βάση την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.»
5. Στο τέλος της περιπτώσεως β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2963/2001 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των
λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό
των ιδιόκτητων ή µισθωµένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή
δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από
την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και
συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων.
6. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3891/2010 (Α’ 188) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης, οργάνωσης και εκµετάλλευσης του ως άνω µεταφορικού έργου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 711/1977 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» (Α’ 284), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 8 του ν. 2446/1996 (Α’ 276) και ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
το υφιστάµενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο µπορεί να αντικατασταθεί από:
1. καινούργιο
2. µεταχειρισµένο προέλευσης εσωτερικού ή µεταχειρισµένο
προέλευσης χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το
κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του νόµου αυτού, επιτρεπόµενο
όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρµόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εµφάνιση, τις
προσφερόµενες υπηρεσίες και τις παρεχόµενες ανέσεις από τον
Ε.Ο.Τ. Η ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας του µεταχειρισµένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την
προηγούµενη άδεια κυκλοφορίας αυτού.
8. Στο άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως τελευταία αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 10 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), προστίθεται παράγραφος 2, αριθµούµενης
της προηγούµενης παραγράφου ως παραγράφου 1, ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η καθιέρωση της υποχρέωσης των νοµίµως
κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας
χρήσης να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
9. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως
έχει τροποποιηθεί µε το ν. 3717/2008 (Α’ 239) προστίθεται πέµπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:
«Για τις προβλεπόµενες του άρθρου 12 παράγραφος 2 εδάφιο
δ’ του ν. 2963/2001 (Α’ 208) επενδύσεις διατίθεται συµπληρωµατικό ποσό έως 45.000.000 ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, για την κάλυψη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί µέχρι
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31.7.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3717/2008 (Α’ 239)
και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισµός
(ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 379/28.12.2006).
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά έγγραφα που καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Κανονισµού 1998/2006. Η εκταµίευση θα γίνει τµηµατικά µε
βάση την ισχύουσα κάθε φορά Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.»
10. Οι υποπαράγραφοι γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του
ν. 2446/1996 (Α’ 276), αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Τα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης αποσύρονται
της κυκλοφορίας µετά τη συµπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από
την ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ηµεδαπή ή
αλλοδαπή.
δ. Τα αποσυρόµενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό µητρώο
του Ε.Ο.Τ., του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευοµένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης.»
Άρθρο 120
Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β’ του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α’ 226)
και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 268) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο στστ’ ως εξής:
«στστ) των κλάδων: i) Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ, ii)Tεχνικών
Υπαλλήλων – Σχεδιαστών, iii) Τεχνιτών Μηχανοστασίων – Εργοστασίων, iv) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών, v) Χειριστών Μηχανηµάτων Γραµµής & Έργων και vi) Τεχνιτών Γραµµής,
του προσωπικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ)». Η διάταξη
αυτή ισχύει για τους εργαζόµενους στην ανωτέρω εταιρεία, υπό
την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 268), παρείχαν την εργασία
τους στο αντικείµενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.».
Άρθρο 121
Τροποποιήσεις – Προσθήκες στο ν. 3920/2011 (Α’ 33)
1. Η δεύτερη πρόταση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου
αστικού σιδηροδρόµου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής ο
σχεδιασµός των σχετικών έργων εκπονείται από τον ΟΑΣΑ και η
µελέτη και εκτέλεση γίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Επίσης
η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα του Κυρίου του Έργου και της αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη
οποιασδήποτε µορφής και είδους σύµβασης κατόπιν διαγωνισµού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκηρύχθηκε από τις εταιρείες ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΗΣΑΠ Α.Ε., οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της ανάπτυξης και επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων. Οι
συµβάσεις µελετών ή έργων ή προµηθειών των εταιρειών ΤΡΑΜ
Α.Ε. και ΗΣΑΠ Α.Ε., που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν, θα παραληφθούν, και θα εκκαθαριστούν από την ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. στην οποία απορροφήθηκαν οι ανωτέρω ανώνυµες εταιρείες.»
2. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο σχεδιασµός σταθµών µετεπιβίβασης µεταξύ των δηµόσιων
συγκοινωνιακών µέσων, καθώς και µεταξύ ιδιωτικών επιβατικών
αυτοκινήτων και δηµόσιων µέσων µεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα
έργα µελετώνται και εκτελούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και µετά τις λέξεις «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», προστίθεται η
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φράση: «και οι οποίες µελέτες και προµήθειες των οχηµάτων
σταθερής τροχιάς διενεργούνται από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«δ. συντήρηση, επισκευή, χρησιµοποίηση και αξιοποίηση του
τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συµφωνία µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και».
5. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«στ. Αναφορικά µε τα έργα που εκτελεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
για λογαριασµό του ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα συµπράττει σε όλα
τα στάδια παραλαβής µε συµµετοχή εκπροσωπών της στις αντίστοιχες επιτροπές.»
Άρθρο 122
Η παρ. 20 άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 36 του ν. 3913/2011, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ (48) µηνών από της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του Εφετείου περί θέσεως της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, αναστέλλεται προσωρινά κάθε
µέτρο, εκκρεµές ή όχι, ατοµικής ή συλλογικής αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά της επιχείρησης, καθώς και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εναντίον της.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Άρθρο 123
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α’ 17)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για την εκτέλεση έργων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), η απαλλοτρίωση
των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή
ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατά περίπτωση, αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονοµικών και στο αρµόδιο
εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργείο αντίγραφο της
απαλλοτριωτικής πράξης και δύο αντίτυπα του οικείου κτηµατολογικού διαγράµµατος και πίνακα. Τα ίδια στοιχεία αποστέλλονται επίσης στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Δασικής Υπηρεσίας
για τη διερεύνηση δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε ακίνητα που
φέρονται ως ιδιωτικά ή διεκδικούνται από ιδιώτες και εµπίπτουν
στο καθεστώς προστασίας του ν. 3208/ 2003 (Α’ 303). Προς
τούτο συντάσσεται σχετική έκθεση εντός τριών (3) µηνών από
τη διαβίβαση των παραπάνω κτηµατολογικών στοιχείων και κοινοποιείται αυτή υποχρεωτικά στην Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία και στον βαρυνόµενο
µε την δαπάνη της απαλλοτρίωσης.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τίµηµα της εξαγοράς καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, ή
από την εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 15, ή από Ανεξάρτητο
Πιστοποιηµένο Εκτιµητή.»
Άρθρο 124
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 το ν. 2882/2001 (Α’ 17)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση µπορεί να κηρύσσεται µε απλό διάγραµµα οριζοντιογραφίας,
κλίµακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του
οποίου δέον να εµφαίνεται, ευκρινώς και µε σχετική ακρίβεια, το
όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εµβαδό της απαλλοτριούµενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το
κτηµατολογικό διάγραµµα και ο πίνακας ιδιοκτησιών πρέπει να
συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που
πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εντός εννέα (9) µηνών
από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001
(Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κτηµατολογικό διάγραµµα και ο πίνακας συντάσσονται
υποχρεωτικά µε βάση τις τελευταίες αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δηµόσια αρχή, εφόσον υφίστανται και εκτός των άλλων
αποτυπώνουν και τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που µένουν εκτός
απαλλοτρίωσης, σε ικανή επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισµός της µείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την
απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001
(Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης απαιτείται επίσης, σε
κάθε περίπτωση, ανακοίνωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα που
ζητεί την απαλλοτρίωση, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός αυτής
και προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια
της επί οριζοντιογραφικού διαγράµµατος σε ανάλογη κλίµακα
µε την πυκνότητα των ιδιοκτησιών, ευθύς ως οριστικοποιηθεί το
εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου. Με την ανακοίνωση, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη
καταλλήλων για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων».
4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το εύρος της απαλλοτριούµενης έκτασης προσδιορίζεται
από τις οριογραµµές της απαλλοτρίωσης και περιλαµβάνει όλα
τα ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός αυτής, είτε έχουν εξ
αρχής καταγραφεί ως ιδιωτικά και αποζηµιούµενα στον οικείο
κτηµατολογικό πίνακα και το διάγραµµα της κήρυξης είτε διαπιστωθεί η ιδιότητά τους ως ιδιωτικών, µεταγενέστερα της κήρυξης και καταγραφούν ως αποζηµιούµενα σε διορθωτικό κτηµατολογικό πίνακα και διάγραµµα, µέχρι την κατάληψη αυτών και σε
κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ετών από την κήρυξη της
απαλλοτρίωσης ύστερα από υποβολή αιτήµατος παντός ενδιαφεροµένου.»
Άρθρο 125
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/ 2001 (Α’
17), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2985/2002 (Α’ 18), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφασή του το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί το αρµόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την
εκτέλεση του έργου, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου αυτού.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α
του ν. 2882/2001 (Α’ 17), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α’ 18), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Η απόφαση του Εφετείου µε την οποία παρέχεται η άδεια
προσωρινής κατάληψης και καθορίζεται η εύλογη αποζηµίωση
δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο και δεν παράγει δεδικασµένο ως
προς τον καθορισµό του ύψους της πλήρους αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17),
που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002
(Α’ 18), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:
«Με την απόφαση του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η
αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, µε τον όρο της κατάθεσης
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την προηγούµενη
παράγραφο 3, του ευλόγου τµήµατος της αποζηµίωσης. Η από-
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φαση δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7Α του ν.
2882/2001 (Α’ 17), που προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 1
του ν. 2985/2002 (Α’ 18), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο βαρυνόµενος µε τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, πριν από
την κατάληψη του ακινήτου µε τις παραπάνω προϋποθέσεις,
προβαίνει υποχρεωτικά στην έκδοση υπέρ του δικαιούχου, ειδικού οµολόγου διαρκείας όχι µεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18)
µηνών, για το υπόλοιπο της αποζηµίωσης αυτής ή στην ισόποση
παρακατάθεση αυτής υπέρ του δικαιούχου µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που εκδίδεται το ειδικό οµόλογο.»
Άρθρο 126
1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να
ενηµερώνει αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30)
ηµερών, τον καταθέτη της αποζηµίωσης σχετικά µε την έκδοση
εντάλµατος πληρωµής και την είσπραξη αποζηµίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση.»
2. Στο άρθρο 8 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη συντέλεσης της
απαλλοτρίωσης το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να επιστρέψει άµεσα στον καταθέτη τα τυχόν αδιάθετα
υπόλοιπα του συσταθέντος γραµµατίου παρακαταθήκης, µε
εξαίρεση εκείνα για τα οποία συντρέχουν οι λόγοι διακοπής της
παραγραφής και είναι ενήµερο το Τ.Π.Δ. ή ο υπόχρεος προς καταβολή της αποζηµίωσης. Προς τούτο ο καταθέτης γνωστοποιεί
στο Τ.Π.Δ. είτε τον οικείο λογαριασµό του, είτε ζητεί τη σύσταση
νέου γραµµατίου παρακαταθήκης για την αποπληρωµή άλλων
απαλλοτριώσεων αρµοδιότητας του υπό όρους και προϋποθέσεις που κανονίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Εφόσον η αξίωση του ιδιοκτήτη δεν έχει παραγραφεί, κατά το
άρθρο 10, αυτός στρέφεται κατά του υπόχρεου προς πληρωµή.
Από την κοινοποίηση σχετικής εκτελεστής απόφασης, ο δικαιούχος της απαλλοτρίωσης δικαιούται τόκων υπερηµερίας, µέχρι
την εξόφληση.»
3. Στο άρθρο 9 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) προστίθεται, µετά την
παράγραφο 4, νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«Όταν η εκτέλεση δηµοσίων έργων επισπεύδεται από το δηµόσιο, η αποβολή των εγκατεστηµένων στα ακίνητα διατάσσεται
οριστικά και τελεσίδικα µε την απόφαση καθορισµού της προσωρινής αποζηµίωσης, υπό τον όρο της προηγούµενης συντέλεσής της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρµογή
της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλεται σχετικό
αίτηµα από το δηµόσιο, µε την αίτηση καθορισµού της αποζηµιώσεως ή και µε τις προτάσεις του που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν τη
δικάσιµο.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αξίωση για την είσπραξη της αποζηµίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται µετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγµένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση
δεκαετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 7. Εάν η οριστική αποζηµίωση καθορισθεί µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την κατάληψη
του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς µεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζηµίωσης παραγράφεται
µετά την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιµή.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης ακυρωθεί δικαστικώς ή ανακληθεί διοικητικώς ως παράνοµη ή έχουν καταληφθεί τα απαλλοτριούµενα ακίνητα µε τη διαδικασία της επίταξης,
επιτρέπεται η κήρυξη απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου και για
τον ίδιο σκοπό, µε τις νόµιµες προϋποθέσεις και διαδικασία,

χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 127
1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου
12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) όπως αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3986/2011 (Α’152)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή µερική
ανάκληση της απαλλοτρίωσης, γίνεται µε απόφαση της Αρχής η
οποία την έχει κηρύξει και µε την διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 1, ύστερα από καταβολή, στο δηµόσιο ή άλλο πρόσωπο
που βαρύνεται µε την δαπάνη της απαλλοτρίωσης, αποζηµίωσης
ίσης µε την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο προσδιορισµού
αυτής, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.
Ο καθορισµός της καταβλητέας αποζηµίωσης γίνεται: α) µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει
κηρυχθεί υπέρ του Δηµοσίου και β) µε απόφαση του υπέρ ου η
απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση.
Ο καθορισµός του ποσού της αποζηµίωσης του ακινήτου, γνωµοδοτεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ή Ανεξάρτητος Πιστοποιηµένος Εκτιµητής κατά την κρίση του
αρµόδιου φορέα, εντός δύο µηνών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Ως κριτήρια για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον
κρίσιµο χρόνο καθορισµού της, παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιµώµενη αξία του ακινήτου δεν µπορεί να είναι µικρότερη της
αντικειµενικής του αξίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της επιστρεπτέας
αποζηµίωσης, ο οριστικός καθορισµός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφεροµένου στα αρµόδια δικαστήρια κατά τα
άρθρα 18 έως 25 του παρόντος, η οποία ασκείται εντός εξήντα
(60) ηµερών, από της κοινοποιήσεως της απόφασης καθορισµού
της. Στην περίπτωση αυτή, ο αρµόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιµο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι βραχύτερο από
τριάντα (30) ηµέρες και όχι µακρότερο από εξήντα (60) ηµέρες
από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η
αίτηση µε την πράξη προσδιορισµού δικασίµου, µε επιµέλεια του
αιτούντος και τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την δικάσιµο, σε κάθε ενδιαφερόµενο. Κατά τα λοιπά ισχύουν, αναλογικώς εφαρµοζόµενα, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
19.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου µε το 30% της
αξίας του ακινήτου που έχει καθορισθεί αρµοδίως, κατά την προηγούµενη παράγραφο, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
µε δικαιούχο το φορέα υπέρ του οποίου έχει συντελεσθεί η
απαλλοτρίωση. Το ως άνω ποσοστό παρακατατίθεται εντός
τριών µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισµού
της αξίας του ακινήτου από την αρµόδια για την ανάκληση της
απαλλοτρίωσης αρχή. Το υπόλοιπο της επιστρεπτέας αποζηµίωσης παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις. Τα ως άνω ποσά αποδίδονται εκ
µέρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο δικαιούχο
µετά την κατάθεση του συνόλου της επιστρεπτέας αποζηµίωσης.
Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόµενου
χρόνου, η αρµόδια αρχή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου δύναται να κηρύξει, µε απόφασή της, µαταιωθείσα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης και επιστρεπτέα τα
ποσά που κατέβαλε ο αιτών την άρση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για άρση της απαλλοτρίωσης δεν δύναται
να κατατεθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της
απόφασης µε την οποία κηρύσσεται µαταιωθείσα η ανάκληση.»
Άρθρο 128
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2882/ 2001 (Α’
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17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως, δεν λαµβάνεται υπόψη ενδεχόµενη µεταβολή της
αξίας του απαλλοτριωµένου, µετά την θεσµοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή µετά τη θεσµοθέτηση ζωνών για µελλοντική
πολεοδόµηση.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία
του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να µειωθεί σηµαντικά
σε σχέση µε την κύρια ή αποδεδειγµένως υφιστάµενη δευτερεύουσα κατά προορισµό χρήση, µπορεί να προσδιορίζεται µε
την απόφαση καθορισµού της αποζηµίωσης και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη και η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο. Για
τον προσδιορισµό της ιδιαίτερης αποζηµίωσης λαµβάνονται
υπόψη από το δικαστήριο, ιδίως, η κατάσταση του ακινήτου πριν
και µετά την απαλλοτρίωση, η σηµαντική επιδείνωση των γεωµετρικών στοιχείων και της οικονοµικής και εµπορικής εκµεταλλεύσεως αυτού, όπως επίσης ότι η ζηµία του αποµένοντος θα
επέλθει µετά βεβαιότητας µετά την απότµηση του απαλλοτριούµενου τµήµατος.»
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Άρθρο 129

δεκτή, η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, στην αρµόδια ως εκ
του σκοπού της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, διορθωτικό κτηµατολογικό διάγραµµα και πίνακα. Μετά την έγκριση της διόρθωσης
των κτηµατολογικών στοιχείων, η σχετική απόφαση αναρτάται
στο δικτυακό τόπο του αρµόδιου Υπουργείου ή Φορέα. Εφόσον
η Υπηρεσία που είναι αρµόδια, ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης, είναι διαφορετική από την Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, κοινοποιείται στην τελευταία η απόφαση έγκρισης της
διόρθωσης µε δυο αντίγραφα του διορθωτικού Κτηµατολογικού
Διαγράµµατος και Πίνακα προς ενηµέρωση του φακέλου της
απαλλοτρίωσης.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε αµφισβήτηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα των
στοιχείων του κτηµατολογικού διαγράµµατος και του πίνακα,
λύεται κατά τη δίκη για την αναγνώριση των δικαιούχων, ύστερα
από αίτηση των ενδιαφεροµένων, υπό την προϋπόθεση να έχει
υποβληθεί το σχετικό αίτηµα, τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες
πριν από την αρχική ή την µετ’ αναβολή δικάσιµο, στην αρχή που
τα συνέταξε, προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία διόρθωσης
των κτηµατολογικών στοιχείων κατά τις προηγούµενες παραγράφους.»
Άρθρο 130

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η σύνθεση της Επιτροπής µπορεί να διευρύνεται µέχρι πέντε
(5) µέλη, υπαλλήλους που κατέχουν ειδικές γνώσεις πολεοδοµίας, τοπογραφίας, καθώς και οικοδοµικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας ή ηλεκτρολογίας ή µηχανολογίας και
µεταλλειολογίας, µέλη των επίσηµων επαγγελµατικών οργανώσεων της ειδικότητάς τους, στις περιπτώσεις που στα απαλλοτριούµενα περιλαµβάνονται κτήρια, γεωργικές εκµεταλλεύσεις,
φυτείες και φυτώρια, δασικές εκτάσεις, ουσιώδεις ηλεκτροµηχανολογικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και µεταλλεία αντίστοιχα κατά την κρίση του Προϊσταµένου της Κτηµατικής
Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω εντός δέκα (10) ηµερών προτείνονται
από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορίζονται πρότυπα
για την σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου αυτής, κατ’
είδος απαλλοτριουµένου ακινήτου και επικειµένου, µε τα οποία
θα προσδιορίζονται ορισµένοι από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αξίας τους, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για
την σύνταξη της έκθεσης του άρθρου αυτού.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) όπως έχει
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του ν. 3193/2003 (Α’ 266) και της παραγράφου 6 του άρθρου 1
του ν. 2985/2002 (Α’ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς
αποζηµίωση δύνανται να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης εκτίµησης
των απαλλοτριούµενων από ανεξάρτητο και πιστοποιηµένο Εκτιµητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας καθορισµού της
αποζηµίωσης. Η εν λόγω Έκθεση εκτίµησης, µπορεί να αντικαθιστά την Έκθεση προεκτίµησης της Επιτροπής του παρόντος
άρθρου, ή να χρησιµοποιείται παράλληλα για την απόδειξη της
αξίας των απαλλοτριωθέντων. Η έκθεση του ανεξάρτητου Εκτιµητή καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριουµένων ακινήτων και των επικειµένων τους, την µείωση της αξίας των
αποµενόντων τµηµάτων µετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη
ή µη ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 653/ 1977 (Α’ 214).»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το φορέα που συνέταξε ή ενέκρινε το κτηµατολογικό διάγραµµα και τον πίνακα
και εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση. Αν η αίτηση διόρθωσης γίνει

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
2882/2001 (Α’ 17), όπως αντικαταστάθηκε µε την περ. ε’ του άρθρου 31 του ν. 3130/2003 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δικαστική δαπάνη, µαζί µε τη νόµιµη, κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (Α’32),
αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, βαρύνει τον υπόχρεο
προς αποζηµίωση, επιδικάζεται από το Δικαστήριο µε την ίδια
απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο αυτόν
και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.) υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001
(Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν υπόχρεος προς αποζηµίωση είναι φορέας που υπάγεται
στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995 (Α’ 247) η επιδικαζόµενη από τα Δικαστήρια αµοιβή
του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζηµίωσης στις
περιπτώσεις που υπολογίζεται µε βάση την αξία του αντικειµένου
της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήµισυ των νόµιµων
αµοιβών του Κώδικα Δικηγόρων.»
3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η αίτηση για την ιδιαίτερη αποζηµίωση υποβάλλεται στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία ή στην αρµόδια για την εκτέλεση του
έργου υπηρεσία, εφόσον η προεκτίµηση διενεργείται ή διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Εκτιµητή, εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν την εκδίκαση του αιτήµατος από το αρµόδιο για τον
καθορισµό της προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης δικαστήριο. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά α) απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος, επί του οποίου
εµφαίνεται το αποµένον εδαφικό τµήµα του ακινήτου µετά την
απαλλοτρίωση και επισηµειωµατική δήλωση, ύστερα από έλεγχο
των τίτλων του ακινήτου, την οποία υπογράφει διπλωµατούχος
µηχανικός, ο οποίος βεβαιώνει περί της πολεοδοµικής κατάστασης του ακινήτου, των ισχυόντων όρων δόµησης, της αρτιότητας
και οικοδοµησιµότητας του ακινήτου, πριν και µετά την απαλλοτρίωση, µε ρητή αναφορά περί της τυχόν ισχύουσας παρέκκλισης, β) πλήρεις τίτλοι ιδιοκτησίας και σε περίπτωση έκτακτης
χρησικτησίας κάθε δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
το ακριβές εµβαδό και η θέση του ακινήτου.
Αν δεν συνυποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και το δικαστήριο ελέγχει, στην
περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση του αιτήµατος επιδίκασης
ιδιαίτερης αποζηµίωσης, τα στοιχεία που επικαλείται ο καθ’ ου η
απαλλοτρίωση, για την απόδειξη της µείωσης της αξίας των αποµενόντων τµηµάτων, όπως, ιδίως, του εµβαδού και των λοιπών
προσδιοριστικών στοιχείων τους και του όγκου των κτισµάτων.»
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4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν.
2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόµνηµα, στο οποίο να
αναπτύσσουν τους ισχυρισµούς που πρόβαλλαν, µέσα σε πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από τη συζήτηση και να αντικρούσουν
τους ισχυρισµούς του αντιδίκου τους µέσα στις δύο επόµενες
εργάσιµες ηµέρες.»
5. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι µαρτυρίες προσώπων που δεν έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης δεν λαµβάνονται υπόψη για τη διάγνωση της
αξίας των απαλλοτριουµένων ακινήτων, όταν αυτή υπερβαίνει το
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για κάθε είδος αποζηµιουµένου αυτοτελώς περιουσιακού στοιχείου.»
Άρθρο 131
1. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2882/ 2001 (Α’ 17)
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Εφόσον η απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως, κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ή ανακλήθηκε νοµίµως, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11, δεν
υφίσταται δικαίωµα του καθ’ ου η απαλλοτρίωση για την έγερση
καταψηφιστικής αγωγής µε αντικείµενο την καταβολή της οριστικής αποζηµίωσης.»
2. Στο άρθρο 22 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αναιρεσιβλήτων υπερβαίνει τους είκοσι (20), η κλήτευσή τους στη δίκη µπορεί διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19. Για την προθεσµία
κλήτευσης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
568 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η αίτηση µπορεί να κοινοποιηθεί επίσης, είτε στο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον αναιρεσίβλητο κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης στα
δικαστήρια της ουσίας, είτε στον πληρεξούσιο δικηγόρο που
υπέγραψε το τελευταίο δικόγραφο, είτε στον αναιρεσίβλητο στη
διεύθυνση που δήλωσε στα δικαστήρια της ουσίας. Ο δικηγόρος
οφείλει να παραδώσει αµελλητί τα έγγραφα στον αναιρεσίβλητο.
Σε κάθε περίπτωση, επί των υποθέσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και η υπόθεση
χωρίζεται και η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης χωρεί νοµίµως,
ως προς όσους έχουν κλητευθεί.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εντολή προς τον δικαστικό εκπρόσωπο του Δηµοσίου για
παράσταση περιλαµβάνει και την κατάρτιση συµβιβασµού, εάν η
συνολική αποζηµίωση κατά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πριν από την παροχή εγγυήσεως, ο δικαιούχος της αποζηµίωσης δεν µπορεί να αναλάβει ποσό µεγαλύτερο από το 70%
της αποζηµίωσης που έχει καθορισθεί προσωρινά.»
Άρθρο 132
1. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του ν. 2882/ 2001
(Α’ 17) όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α’ 18), αντικαθίστανται ως
εξής:
«3. Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους µπορεί, µε δικόγραφο
κοινοποιούµενο στους αντιδίκους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την συζήτηση της, κατά το άρθρο 18 και επόµενα του παρόντος, αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό καθορισµό της αποζηµίωσης, να ζητήσει την αναγνώριση των
δικαιούχων της αποζηµίωσης µε την ίδια απόφαση. Η αίτηση, επί
ποινή απαραδέκτου συνοδεύεται µε βεβαίωση του Προϊσταµένου
της Κτηµατικής Υπηρεσίας περί προβολής ή µη των δικαιωµάτων
του Δηµοσίου στο απαλλοτριούµενο και στη περίπτωση που η

έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, βεβαίωση της Δασικής Υπηρεσίας περί προβολής ή µη δικαιωµάτων κυριότητας σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303). Δεν είναι
δυνατή η συζήτηση του αιτήµατος αναγνώρισης, εφόσον α) εκκρεµεί αίτηση διόρθωσης ή συµπλήρωσης του κτηµατολογικού
διαγράµµατος και πίνακα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16, ή β)
δεν έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης και το απαλλοτριούµενο,
όπως περιγράφεται στην αίτηση, δεν συµπίπτει µε τα στοιχεία
του κτηµατολογικού πίνακα και του διαγράµµατος. Αν το Δικαστήριο απορρίψει το αίτηµα, η αναγνώριση δικαιούχων γίνεται
κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
4. Η αίτηση για την αναγνώριση δικαιούχων κοινοποιείται, µε
επιµέλεια του ενδιαφερόµενου, στους Προϊσταµένους της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και της οικείας δασικής αρχής, οι
οποίοι υποχρεούνται, εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση,
να χορηγήσουν στον ενδιαφερόµενο ή να υποβάλλουν απευθείας στο Δικαστήριο έγγραφη βεβαίωση περί προβολής ή µη δικαιωµάτων του Δηµοσίου στο απαλλοτριούµενο, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί δηµοσίων κτηµάτων διατάξεις και τις αντίστοιχες
της δασικής νοµοθεσίας. Η κοινοποιούµενη ως άνω αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά µε όλα τα απαιτούµενα για την απόδειξη
του δικαιώµατος ιδιοκτησίας του αιτούντος έγγραφα και διαγράµµατα.
5. Η παράλειψη χορήγησης ή υποβολής των βεβαιώσεων από
τα όργανα της προηγούµενης παραγράφου, εντός της προθεσµίας, συνιστά παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ισχύοντος κάθε φορά Υπαλληλικού Κώδικα».
2. Η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το δικαστήριο απέχει να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης
των δικαιούχων της αποζηµίωσης: α) εάν η κυριότητα του απαλλοτριωµένου ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ’ αυτού πιθανολογείται ότι ανήκει στο Δηµόσιο, β) εάν η κυριότητα του απαλλοτριωµένου ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ’ αυτού διεκδικείται
από περισσότερους και είναι δυσχερής η διακρίβωση του δικαιούχου, γ) εάν το αίτηµα του αξιούντος την αναγνώριση δεν
είναι σύµφωνο µε τον κτηµατολογικό πίνακα και διάγραµµα και
δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτηµα, προ τριµήνου, από την συζήτηση στην αρµόδια Υπηρεσία για την διόρθωση των κτηµατολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο
16 και δ) εάν δεν αποδεικνύεται το δικαίωµα του αξιούντος να
αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζηµίωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση ο επικαλούµενος νέα στοιχεία δύναται µε αυτοτελή αίτηση να ζητήσει µόνο µια φορά ακόµη να αναγνωρισθεί
ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, επιτρεποµένης και πραγµατογνωµοσύνης, που διατάσσεται και διεξάγεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου
20. Εάν το δικαστήριο απόσχει να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης του δικαιούχου της αποζηµίωσης, η κυριότητα του απαλλοτριουµένου και τα άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα επ’ αυτού,
κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 133
1. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις
οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π.
κάθε επικείµενη αντικατάσταση των προσώπων που αποτελούν
τη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται µόνο για σοβαρό λόγο και εγκρίνεται από την Επιτροπή
Μ.Ε.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης του
Μ.Ε.Ε.Π.. Ύστερα από την έγκριση εκδίδεται νέα βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Αίτηση αποδέσµευσης από την επιχείρηση
µπορεί να υποβάλλεται και από τα στελέχη. Η αίτηση κοινοποιείται και στην επιχείρηση και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98.»
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 3669/ 2008
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(Α’ 116) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να επανακαθορίζονται, συµπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων ή οι εξειδικευµένες εργασίες του
Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών στις οποίες µπορούν να εγγράφονται οι διπλωµατούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και
πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών ηµεδαπής και αλλοδαπής,
ανάλογα µε την ειδικότητά τους και να τίθενται οι ειδικότερες
προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό
διάστηµα που πρέπει να παρέλθει από την απόκτηση του τίτλου
σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου και το
χρόνο και το επίπεδο εµπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου. Το προεδρικό
διάταγµα εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση των Επιτροπών
Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες συνεδριάζουν από κοινού για το
σκοπό αυτόν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Η γνωµοδότηση αφορά την υπόδειξη µιας τουλάχιστον κατηγορίας έργων ή εξειδικευµένων εργασιών, η οποία
αντιστοιχεί στο αντικείµενο σπουδών των συγκεκριµένων ειδικοτήτων.».
Άρθρο 134
1. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που
ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν,
τα οποία οφείλονται σ’ αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται
στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής
αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για
τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά
διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει
προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί
επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει
το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασµού».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν.
3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που
πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και
ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία
που τους ελέγχει και τους διορθώνει µέσα σε ένα µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε
βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα
υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί
να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει
ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό,
βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη
σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών,
που προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης.
Ο λογαριασµός, µετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω
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παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία
τριών µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι τυχόν
προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο
λογαριασµό. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού,
αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα
µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης
επ’ αυτής».
4. Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των
υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου
από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του
έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες
ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και β) η
κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή από τους εργάτες
και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που
αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο.
Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη
πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν.
3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι
εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες
διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.»
Άρθρο 135
1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3669/ 2008 (Α’ 116)
προστίθεται παράγραφος 2Α, ως εξής:
«2Α. Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών,
καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001 κατ’ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα
διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και
OHSAS 18001».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των αµοιβών για
τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που
προβλέπονται στην παράγραφο 4.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.
3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους».
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 3669/ 2008 (Α’
116) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή».
Άρθρο 136
1. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του
εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί
και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση.
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή
της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των
εργασιών). Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30)
ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης
όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 40. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί
να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν
έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες
από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ή, στην περίπτωση του
άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ηµεροµηνία έκδοσης της
σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν
από τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το
οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου “όπως κατασκευάστηκε”. Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου
υποβληθούν από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν
υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από
την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που
συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί
ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες,
η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα
(30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος
δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει “µε επιφύλαξη”
το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής
όχλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα
τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η
µορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις
που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του
µητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά

και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο
τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από
τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον
οποίο µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων
ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων».
4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008
(Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την
προθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα
(60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40.».
Άρθρο 137
1. Μετά το άρθρο 75 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) προστίθεται
άρθρο 75Α ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη
σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του
προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την
εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 138
Ρυθµίσεις για εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 723/ 1977 (Α’ 300), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η άσκηση ασκούµενων δικηγόρων µπορεί επίσης να γίνει και
στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Ο αριθµός των ασκούµενων δεν δύναται να υπερβεί τους τέσσερις (4) και η τοποθέτησή τους ενεργείται µε πράξη υπογραφόµενη από τον Πρόεδρο και το Νοµικό Σύµβουλο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό
για την άσκησή τους».
2. α. Μετά το άρθρο 41 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α’ 430)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 1484/1984 (Α’ 161)
προστίθεται άρθρο 41Α ως εξής:
«Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) υποχρεούται να
αναρτά στην ιστοσελίδα του οικονοµικά και διοικητικά στοιχεία,
όπως τον προϋπολογισµό, απολογισµό, ισολογισµό, αµοιβή του
προέδρου και των µελών της διοικούσας επιτροπής, στατιστικά
στοιχεία για πειθαρχικές κυρώσεις, αναφορές, καταγγελίες φυσικών και νοµικών προσώπων, µε την επιφύλαξη των κανόνων για
την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας
και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων προσδιορίζεται ειδικότερα
το είδος και το περιεχόµενο των στοιχείων αυτών και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης».
β. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 (Α’ 42) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες του νόµου αυτού, πλην της περίπτωσης
της παραγράφου 2 του άρθρου 10, αναρτάται περίληψη της προ-
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κήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, σε µία
ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία και µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού
στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά
η µελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην
έδρα του νοµού δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα ή αν το έργο
θα εκτελεστεί σε περισσότερους νοµούς.».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η απόφαση ανάθεσης σύµβασης του νόµου αυτού, καθώς
και σύµβασης ανάθεσης έργου που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της
αναθέτουσας αρχής».
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2938/2001 (Α’ 178) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στις συµβάσεις µίσθωσης χώρων και εγκαταστάσεων σε
Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που είχε συνάψει η
εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. µε τρίτους και στις οποίες υπεισήλθαν ως
εκµισθωτές οι Παραχωρησιούχοι των συµβάσεων παραχώρησης
των αυτοκινητοδρόµων, µε τις διατάξεις των κυρωτικών των συµβάσεων νόµων, οι µισθωτές υπέχουν υποχρέωση για τη συµµόρφωση και εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων που περιλαµβάνονται στις οικείες συµβάσεις παραχώρησης και στα συνοδευτικά αυτών συµβατικά τεύχη και αφορούν το µίσθιο».
4. Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. µπορεί να συµβάλλεται µε τα
νοµικά πρόσωπα που µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων
225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και 100 παρ. 1 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων για
την µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των παραπάνω νοµικών προσώπων
και της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.
5. Στο τέλος του άρθρου 22Θ του ν. 2937/2001 (Α’ 169) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται αποζηµίωση για τον
Πρόεδρο, τα µέλη και τον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού».
Άρθρο 139
1. Για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων και εξειδικευµένων
αναγκών µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, να καλύπτονται προσωρινά κενές θέσεις στο
οικείο Υπουργείο, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), που
εποπτεύονται από τον πιο πάνω Υπουργό, µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των παραπάνω νοµικών προσώπων κατά παρέκκλιση
από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας και συµφωνίας. Όταν πρόκειται για απόσπαση από Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµόσια επιχείρηση
απαιτείται και συγκατάθεση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης
αυτών.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τα αρµόδια
όργανα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
καθώς και τα διοικητικά συµβούλια των νοµικών προσώπων και
δηµοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 1 καθορίζουν, κατά
κλάδο και ειδικότητα, τον αριθµό των θέσεων που επιθυµούν να
καλυφθούν µε απόσπαση. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται µε
αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των πιο πάνω
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να έχουν
τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις που πρόκειται να
καλυφθούν υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία στην οποία απασχολούνται, καθορίζοντας και το φορέα, στον οποίο επιθυµούν
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να αποσπαστούν. Αν οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από
τις θέσεις αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου ή τα
διοικητικά συµβούλια των νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων
προέλευσης και υποδοχής στις λοιπές περιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα προσόντα και την προϋπηρεσία των αιτούντων. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ των παραπάνω αποφάσεων
των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων προέλευσης και αποδοχής, αποφασίζει τελικά ο Υπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι υποβαλλόµενες αιτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις θέσεις µπορεί, µε αποφάσεις των παραπάνω οργάνων, να αποφασιστεί και η
υποχρεωτική απόσπαση χωρίς αίτηση του απασχολούµενου. Οι
αποδοχές του αποσπώµενου προσωπικού καθορίζονται κατά τις
κείµενες διατάξεις.
3. Η απόσπαση του πιο πάνω προσωπικού διαρκεί για τρία (3)
έτη και µπορεί να παρατείνεται για δύο ακόµη τριετίες. Μετά τη
λήξη της, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία
του και στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Ο χρόνος
απόσπασης λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία στο φορέα προέλευσης για όλες τις νόµιµες συνέπειες και κατά τη διάρκειά της
δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Αν
η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή
έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη θέση του κλάδου
του, που συνιστάται αυτοδίκαια και καταργείται µε την αποχώρησή του από την Υπηρεσία.
4. Στην απόφαση του Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία για
την πλήρωση των παραπάνω θέσεων µε απόσπαση, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Στην ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η απολογιστική, ανά µήνα, καταβολή από το φορέα υποδοχής στο φορέα προέλευσης των αποδοχών και των ασφαλιστικών ή λοιπών εισφορών των αποσπασµένων και να ρυθµίζεται
κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 140
1. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως της παραγράφου ε’
του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αρµόδιο για την κήρυξη
των απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα αρµοδιότητάς της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο.
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3021/2002 (Α’ 143), όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους
µε το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του
δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το
Ελληνικό Δηµόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήµου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια
Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω
δίκτυο µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νοµού
Αττικής.
Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρµοδιότητας
αυτής µεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεµείς διαδικασίες
και συµβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την
Περιφέρεια Αττικής».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 1068/1980 (Α’ 190), που προστέθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιων Έργων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.), µε σκοπό το
συντονισµό και την ιεράρχηση της µελέτης και κατασκευής των
έργων της αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής, τα οποία εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
τους λοιπούς φορείς του δηµόσιου φορέα καθώς επίσης και των
αντιπληµµυρικών έργων και µελετών που εκτελούνται από τους
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Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού και την Περιφέρεια Αττικής.
Η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από:
α. τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7),
β. τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή του φορέα του οποίου το
θέµα εισάγεται προς συζήτηση, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ. τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής µε αναπληρωτή τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
δ. έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο,
ε. έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση
Δήµων (Π.Ε.Δ.).
Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε. και γνωµοδοτεί για τα θέµατα που εισηγείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), αναπληρούµενος, κατά περίπτωση, από
τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών και Προγραµµατισµού
της Διεύθυνσης. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι λοιποί φορείς που σχεδιάζουν, µελετούν και εκτελούν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
ή έργα που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική συµβολή στην αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα για έκδοση γνωµοδότησης της Κ.Σ.Ε., η ύπαρξη της
οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της µελέτης από
τα αρµόδια όργανα. Τα αιτήµατα υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), η οποία παρέχει γραµµατειακή
υποστήριξη στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή.
Για τη συγκρότηση, λειτουργία και έκδοση των γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του 2690/ 1999 (Α’ 45).»
Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων
στις τάξεις 3η έως 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων,
σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) που έχουν
ηµεροµηνία λήξης από 1.1.2012 έως 30.6.2012, παρατείνονται
µέχρι τις 31.12.2012, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά την δηµοσίευση του
παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
θέτει σηµείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σηµείωση λήγουν κατά
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 142
Πολεοδοµικές ρυθµίσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του ν.
3555/2007 (Α’ 81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εγκρίσεις µελετών εφαρµογής Σταθµών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόµων
(Κ.Δ.Α.) και Σταθµών Διοδίων (Σ.Δ.) που έγιναν πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 2300/1995 (Α’ 69), επέχουν θέση οικοδοµικής
άδειας και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν βάσει αυτών
θεωρούνται νόµιµες από κάθε άποψη εφόσον πληρούν τους
όρους των αντίστοιχων εγκεκριµένων µελετών. Αποκλειστική αρµοδιότητα για τον έλεγχο νοµιµότητας των κάθε φύσης κτηριακών έργων και των επ’ αυτών εργασιών και λοιπών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται, επισκευάζονται, αξιοποιούνται, χρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται στα πλαίσια σύµβασης παραχώρησης και την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης σχετικής µε αυτά
έχει το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.
3891/2010 (Α’ 188) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Όλες οι οικοδοµικές άδειες, οι οποίες απαιτούνται για την

κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αµιγώς σιδηροδροµικού ενδιαφέροντος, τα οποία ανατίθενται προς εκτέλεση ή εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΑ
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», στο πλαίσιο του σκοπού και των αρµοδιοτήτων της,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), εκδίδονται από οργανωτική µονάδα του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και σχετική γνωµοδότηση του αρµόδιου Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), άρθρο 36 του ν.
4030/2011 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 4030/2011
(Α’ 249) καθορίζεται ο τρόπος, η ισχύς και η ακριβής διαδικασία
έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, καθώς επίσης οι χρήσεις γης,
οι όροι δόµησης και οι προδιαγραφές που θα οριοθετούν το
πλαίσιο κατασκευής τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων που συνιστούν τµήµα ευρύτερων σιδηροδροµικών έργων.»
Άρθρο 143
Ρυθµίσεις για τους αυτοκινητόδροµους του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών
και µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται µετά την παρέλευση της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περάτωσης τµηµάτων και υποτµηµάτων
αυτοκινητοδρόµων που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους µε
συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί µε τους νόµους 3555/2007 (Α’81), 3597/2007 (Α’168), 3605/2007 (Α’190),
3559/2007 (Α’102), και 3621/2007 (Α’279) και επί των οποίων προβλέπεται συµβατικά η θέση σε λειτουργία σταθµών διοδίων, µπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθµών αυτών και στην
περίπτωση µερικής ολοκλήρωσης του οικείου υποτµήµατος ή
λειτουργικά αυτοτελούς τµήµατος του υποτµήµατος, εφόσον η
ολοκλήρωση της κατασκευής του καθυστέρησε µε υπαιτιότητα
του Δηµοσίου.
Η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του υπόψη υποτµήµατος
ή τµήµατος του υποτµήµατος εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του αντίστοιχου έργου, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της αντίστοιχης σύµβασης παραχώρησης που καθορίζουν
τη διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών
Αποκλειστικής Τµηµατικής Προθεσµίας. Τα τέλη διοδίων στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και αφορούν µόνο το µήκος του περαιωµένου τµήµατος του υπόψη υποτµήµατος. Η πιο πάνω
ρύθµιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτµήµατα ή τµήµατα των
υποτµηµάτων στα οποία περιλαµβάνεται και νέο υποτµήµα που
έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από το Δηµόσιο, εφόσον
επ’ αυτού προβλέπεται συµβατικά σταθµός διοδίων. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόµετρο χρέωση
Διοδίων Τελών, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 0,04 ευρώ
ανά χιλιόµετρο (προ Φ.Π.Α.) σε τιµές Ηµέρας Τιµής Βάσης, όπως
αυτή ορίζεται στην οικεία σύµβαση παραχώρησης.
2. Μετά το τέλος της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999
(Α’ 57) προστίθεται παράγραφος 12Α, ως εξής:
«12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη µέρους ή ολόκληρου του οδοστρώµατος και των εγκατεστηµένων
σε αυτό σταθµών διοδίων των αυτοκινητοδρόµων, καθώς και η
παρεµπόδιση ή διακοπή (µερική ή ολική) της λειτουργίας των
σταθµών διοδίων µε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν µε πρόθεση τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του
Ποινικού Κώδικα.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.
2696/1999 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωµατική λειτουργία του οχήµατος,
που επηρεάζουν δυσµενώς την οδική ασφάλεια ή σε εκποµπές
επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύ-
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βων (άρθρα 15 παράγραφοι 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70,
78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του
παρόντος Κώδικα), για παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του παρόντος, καθώς και για την παράβαση του άρθρου
5 του ν. 489/1976.»
4. Το άρθρο 19 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 19 - Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστέλλεται εν όλω ή εν µέρει η λειτουργία
σταθµών διοδίων ή να ενοποιούνται σταθµοί διοδίων αυτοκινητοδρόµων, περιλαµβανοµένων και αυτών που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους µε συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν
κυρωθεί µε τους νόµους 3555/2007 (Α’81), 3597/2007 (Α’168),
3605/2007 (Α’190), 3559/2007 (Α’102), και 3621/2007 (Α’279) και
να καθορίζεται ο εγγύτερος προς αυτούς σταθµός στον οποίο
θα εισπράττονται και τα τέλη διέλευσης του σταθµού του οποίου
η λειτουργία αναστέλλεται. Τα έσοδα του σταθµού διοδίων, η
λειτουργία του οποίου αναστέλλεται µε την ανωτέρω απόφαση,
θα αποδίδονται στον δικαιούχο τους από τον εκάστοτε λειτουργό
του καθοριζόµενου µε την ως άνω απόφαση σταθµού διοδίων.
Με όµοια απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισµού,
επαλήθευσης και κατανοµής µεταξύ των δικαιούχων των τελών
διέλευσης, η προθεσµία και η διαδικασία απόδοσής τους στους
δικαιούχους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 του ν.
2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
3920/2011 (Α’ 33), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
τεχνικών ή ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 104 του παρόντος.»
6. (α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο µελετών - κατασκευών
των αυτοκινητοδρόµων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης, οι
οποίες έχουν κυρωθεί µε τους νόµους 3555/2007 (Α’ 81),
3597/2007 (Α’ 168), 3605/2007 (Α’ 190), 3559/2007 (Α’ 102) και
3621/ 2007 (Α’ 279) µπορεί να καθορίζονται διόδια τέλη σε επίπεδο χαµηλότερο του συµβατικά προβλεπόµενου λόγω µη οφειλόµενης στον παραχωρησιούχο καθυστέρησης στην ολοκλήρωση τµηµάτων είτε υπό ταυτόχρονη κατασκευή και κυκλοφορία
ή παραλλήλων προς υπό κυκλοφορία τµηµάτων εθνικών οδών.
Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από συµφωνία µε τον οικείο
παραχωρησιούχο µε την οποία καθορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες.
(β) Αν δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία µε τον παραχωρησιούχο,
η ανωτέρω απόφαση µπορεί να εκδίδεται µε πρόβλεψη αποζηµίωσης του παραχωρησιούχου εκ µέρους του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας σύµβασης παραχώρησης, για
την τυχόν µείωση των εσόδων του λόγω µείωσης του διοδίου τέλους. Από την αποζηµίωση αφαιρείται το σύνολο της τυχόν ωφέλειας του παραχωρησιούχου από τυχόν αύξηση της κυκλοφορίας και των εσόδων του που οφείλεται στη µείωση του διοδίου
τέλους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο µελετών - κατασκευών
των αυτοκινητοδρόµων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζονται µε συµβάσεις παραχώρησης, οι
οποίες έχουν κυρωθεί µε τους νόµους 3555/2007 (A’81),
3597/2007 (Α’ 168), 3605/2007 (Α’ 190), 3559/2007 (Α’ 102) και
3621/2007 (Α’ 279), µπορεί να καθορίζονται τα διόδια τέλη σε
ολοκληρωµένα αυτοτελή τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων έως
το ύψος του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών της οικείας σύµβασης παραχώρησης, ανεξαρτήτως της επίτευξης από τον Παραχωρησιούχο των Αποκλειστικών Τµηµατικών Προθεσµιών,
εφόσον η µη επίτευξη των προθεσµιών αυτών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δηµοσίου.
8. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α’150) προστίθεν-
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ται δύο (2) νέα εδάφια ως ακολούθως:
«Σε τµήµατα των οδών που έχουν χαρακτηρισθεί ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµοι και τα οποία λειτουργούν, εκµεταλλεύονται ή συντηρούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, κατά παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας βάσει των οικείων Συµβάσεων Παραχώρησης, η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάµενο του φορέα µε αρµοδιότητα την
εποπτεία της µελέτης και κατασκευής του έργου της σύµβασης
παραχώρησης, τον Προϊστάµενο του φορέα µε αρµοδιότητα την
παρακολούθηση λειτουργίας του έργου της σύµβασης παραχώρησης και τον Διοικητή της Αστυνοµικής Διεύθυνσης του νοµού
όπου βρίσκονται τα πρατήρια υγρών καυσίµων και οι λοιπές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν µε άµεση κυκλοφοριακή σύνδεση µε την κύρια οδό.
Για τις ανάγκες της παρούσας υποπαραγράφου δ’ ως Εποπτεύουσα Υπηρεσία για τα έργα παραχώρησης νοείται η Γενική
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων µε Συµβάσεις Παραχώρησης
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Φορέας που είναι επιφορτισµένος µε την
εποπτεία της µελέτης και κατασκευής του έργου της υπόψη
σύµβασης παραχώρησης.»
9. H παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α’ 57) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με βάση κυκλοφοριακές µελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή
εγκριθεί από κοινού από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή της οικείας Περιφέρειας
ή του οικείου Δήµου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι
κατά περίπτωση αρµόδιος για τις Υπηρεσίες δηµόσιας οδικής
µαζικής µεταφοράς και µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, µπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες
κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς
προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιοδροµικών οχηµάτων. Με όµοια απόφαση που λαµβάνεται µετά από σχετική µελέτη και πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή
έγκρισης των κυκλοφοριακών µελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόµενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς
επίσης και η εφαρµογή των µέτρων αυτών για ορισµένες ηµέρες
και ώρες. Για την περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. και σε όλες
τις περιπτώσεις καθορισµού οδών ή λωρίδων της παραγράφου
αυτής, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισµού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήµανσης, η τοποθέτηση
και συντήρηση των διαχωριστικών µέσων ανήκουν στην αρµοδιότητα των εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών που βαρύνονται
και µε τις σχετικές δαπάνες. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισµού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Για την περιοχή αρµοδιότητας του ΣΑΣΘ οι σχετικές
δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας
δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων, βαρύνουν το
φορέα λειτουργίας κατά 50% και κατά 50% τον αντίστοιχο δήµο.
Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε το πρόστιµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των µέτρων περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορισθεί η
αρµόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση
της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισµένο χρονικό διάστηµα, από δέκα (10) ηµέρες µέχρι
τρεις (3) µήνες.»
Άρθρο 144
1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3913/2011 (Α’ 18) καταργείται, αφότου ίσχυσε.
2. Μετατάξεις ή µεταφορές προσωπικού που είχαν ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, διατηρούνται
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σε ισχύ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το προσωπικό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του καταργούµενου άρθρου 26 του ν. 3913/2011 δύναται µε αίτησή του
η οποία δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία, να τοποθετείται
σε οργανικές µονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες ή να µεταφέρεται
στην Αρχή Συντονισµού Πτήσεων ή στην Επιτροπή Διερεύνησης
Αεροπορικών Ατυχηµάτων.
4. Η τοποθέτηση του ανωτέρου προσωπικού σε οργανικές µονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η µεταφορά του στην Αρχή Συντονισµού Πτήσεων ή στην Επιτροπή
Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων θα πραγµατοποιείται
µετά από ένταξή του σε υφιστάµενους κλάδους των ως άνω Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τα τυπικά τους προσόντα, όπως ορίζονται στο π.δ. 50/2001, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 145
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του ν.
1955/1991 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός της Εταιρείας
Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η µελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και του Νοµού
Θεσσαλονίκης και γενικά των ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του
Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης, εκτός από το σιδηροδροµικό δίκτυο Ο.Σ.Ε. (µε ηλεκτροκίνηση ή χωρίς), καθώς και η
σύµπραξη και συνεργασία µε άλλους οργανισµούς και φορείς
συγκοινωνιών του Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης,
καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη την Επικράτεια, (β) η υλοποίηση αστικών παρεµβάσεων, αναπλάσεων δηµοσίων χώρων,
πεζοδροµήσεων ή άλλων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων αρµοδιότητας της εταιρείας.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του ν.
1955/1991 (Α’ 112) προστίθεται το σηµείο ε’ ως εξής:
«(ε) να εκπονεί για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, αντί αµοιβής, µελέτες µεταφορών, µελέτες συγκοινωνιακών έργων, οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, µελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράµµατα,
καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης
αντίστοιχων έργων σε τρίτους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 146
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των παραγράφων 2 έως
10, οι διατάξεις του Α’ Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους Δ’
εφαρµόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται από την
έναρξη ισχύος του και εφεξής.
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α’ 17),
όπως τροποποιείται µε την παρ. 3 του άρθρου 123 του παρόντος
νόµου, εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει υπογραφεί,
µέχρι την έναρξη ισχύος του, η σύµβαση εξαγοράς του ακινήτου.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του
ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως τροποποιούνται µε τις παραγράφους
2 και 4 του άρθρου 124 του παρόντος, εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν αρµοδίως εγκριθεί, µέχρι την έναρξη
ισχύος του, τα κτηµατολογικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως
τροποποιούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του παρόντος,
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί, µέχρι
την έναρξη της ισχύος του, αίτηση του υπόχρεου φορέα για ειδική άδεια για προσωρινή κατάληψη και προσδιορισµό εύλογης
αποζηµίωσης από το αρµόδιο Εφετείο.

5. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 (Α’ 17),
που προστίθεται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του παρόντος, εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος, στις
απαλλοτριώσεις που έχει οποτεδήποτε πριν την ηµεροµηνία
αυτή συµπληρωθεί δεκαετία από της συντελέσεώς τους. Κατά
την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι καταθέτες των
γραµµατίων συστάσεως παρακαταθήκης εξ απαλλοτριώσεως
γνωστοποιούν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα στοιχεία των απαλλοτριώσεων που εµπίπτουν στην υποχρέωση επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων.
6. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001 (Α’ 17),
που προστίθεται µε την παρ. 3 του άρθρου 126 του παρόντος,
εφαρµόζεται στις απαλλοτριώσεις που δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισµού προσωρινής τιµής µέχρι την έναρξη ισχύος του
νόµου.
7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/ 2001 (Α’
17), όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 126
του παρόντος, ισχύει και στις συντελεσµένες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις και εφόσον δεν µπορεί να
αποδειχθεί ο χρόνος καταλήψεως του ακινήτου, η προθεσµία παραγραφής δεν συµπληρώνεται προ της παρόδου έξι µηνών από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
8. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως τροποποιείται µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 127 του παρόντος και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12 του ν.
2882/2001 (Α’ 17), όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 128 του
παρόντος νόµου, εφαρµόζονται και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του και εφόσον κατά το χρόνο
αυτόν έχει ήδη καθορισθεί και κοινοποιηθεί στον αιτούντα την
ανάκληση της απαλλοτρίωσης το ύψος της καταβλητέας αποζηµίωσης, για την παρακατάθεσή της ισχύουν οι διατάξεις των
τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 4 και η ανάκληση θεωρείται συντελεσθείσα µε την παρακατάθεση της πρώτης δόσης.
9. Οι παράγραφοι: α) 2 και 4 του άρθρου 13, β) 1 και 6 του άρθρου 15, γ) 4 και 8 του άρθρου 16, δ) 4 και 6 του άρθρου 18, ε)
8 και 10 του άρθρου 19, στ) 1, 8 και 9, ζ) 1 του άρθρου 24 και η)
3, 4, 5 και 11 του άρθρου 26 του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις των άρθρων 128, 129, 130, 131 και
132 του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001 (Α’ 17), που προστίθεται µε την παρ. 4 του άρθρου 132 του παρόντος νόµου,
εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως.
11. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3316/2005 (Α’ 42) και
3669/2008 (Α’ 116) αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, πλην αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
12. Τα «νοµαρχιακά µητρώα» των άρθρων 105 και 106 του ν.
3669/2008 (Α’ 116) µετονοµάζονται σε «µητρώα περιφερειακών
ενοτήτων» και τηρούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών του ν. 3852/2010
(Α’ 87). Οι σχετικές µε την τήρηση των µητρώων αρµοδιότητες
των νοµαρχιακών συµβουλίων δηµοσίων έργων του άρθρου 4
του π.δ. 186/1996 (Α’ 213) ασκούνται από τα περιφερειακά τεχνικά συµβούλια του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 186
περίπτωση VII. α. του ν. 3852/2010 (Α’ 87), µετά τη συγκρότησή
τους.
Άρθρο 147
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η ειδική
εισφορά που επιβλήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.
2168/1952 (Α’ 200) στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),
υπέρ της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων. Οι διατάξεις του ν.δ. 867/1971 (Α’ 79) έχουν ανάλογη
εφαρµογή και στην ανωτέρω περίπτωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 148
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Η κάλυψη της
ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη, είτε µε τοποθέτηση υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού είτε µε
απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου και µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α’ 54). Ο Προϊστάµενος ορίζεται µε θητεία διάρκειας
µέχρι τρία έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία
του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω
θέση λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες
και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω
θέση θεωρείται, για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως µετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη
θέση που κατείχε πριν από την τοποθέτηση ή απόσπασή του. Αν
η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή
έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον οµοιόβαθµη ή αντίστοιχη, µε βάση την εξέλιξη του οργανογράµµατος, θέση του
κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση µε απόφαση των αρµόδιων Υπουργών, αντίστοιχη µε τα τυπικά προσόντα του, µε παράλληλη δέσµευση
κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του υπαλλήλου.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεοδοµικό
Γραφείο, υπαγόµενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας
αυτής. Του Πολεοδοµικού Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκκλιση από
κάθε σχετική διάταξη, είτε µε τοποθέτηση υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού ή του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 (Α’ 28), ύστερα από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου
ένατου του ν. 4057/2012. Ο Προϊστάµενος ορίζεται µε θητεία
διάρκειας µέχρι τρία έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην
ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις
συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην
ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 3528/ 2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος Υπουργείου. Ο υπάλληλος
επανέρχεται αυτοδικαίως µετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη
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της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπασή
του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι
κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον οµοιόβαθµη
ή αντίστοιχη, µε βάση την εξέλιξη του οργανογράµµατος, θέση
του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται
προσωποπαγής θέση µε απόφαση των αρµόδιων Υπουργών, αντίστοιχη µε τα τυπικά προσόντα του, µε παράλληλη δέσµευση
κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του υπαλλήλου.
β. Το Πολεοδοµικό Γραφείο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Γνωµοδοτεί ως προς την καταλληλότητα ή/και σκοπιµότητα, γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση των τουριστικών καταλυµάτων ή ειδικών τουριστικών υποδοµών.
ββ) Παραλαµβάνει και ελέγχει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την έγκριση αρχιτεκτονικών µελετών των τουριστικών καταλυµάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, εγκρίνει αρχιτεκτονικές µελέτες και τηρεί το σχετικό
αρχείο.
γγ) Παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τις µελέτες που απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τη χορήγηση και
αναθεώρηση άδειας δόµησης τουριστικών καταλυµάτων που
υπάγονται στην αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, τηρεί το
σχετικό αρχείο και κοινοποιεί τις εκδοθείσες άδειες δόµησης, τα
αντίγραφα των σχετικών φακέλων και την «ταυτότητα» του κτιρίου, µετά την έναρξη ισχύος της, στην αρµόδια υπηρεσία Δόµησης του οικείου Δήµου.
δδ) Παραλαµβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων, που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας,
καθώς και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
κολυµβητικών δεξαµενών εντός αυτών και εκδίδει το Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας.
εε) Xορηγεί βεβαιώσεις σύνδεσης µε δίκτυα οργανισµών κοινής ωφελείας, εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακας, καθώς και
βεβαιώσεις για άδεια λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
στστ) Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και
αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω
περιπτώσεις.
ζζ) Ενηµερώνει τους επενδυτές για τις προβλεπόµενες από την
κείµενη νοµοθεσία διαδικασίες τακτοποίησης ή διατήρησης ή κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων ή κατασκευών και έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης των
αυθαίρετων ή/και επικίνδυνων κτισµάτων µε κοινοποίηση προς
ενέργειες στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης του οικείου Δήµου.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και
αποτελείται από:
αα. Το Τµήµα Προσέλκυσης και Ενηµέρωσης Επενδυτών, το
οποίο είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, για την πληροφόρηση και εξατοµικευµένη υποστήριξη των
ενδιαφερόµενων επενδυτών σχετικά µε τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δηµιουργίας σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, για τα
τυχόν παρεχόµενα κίνητρα επενδύσεων, καθώς και για την προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων για τουριστική ανάπτυξη
σε υποψήφιους επενδυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό και
την ανάδειξη του έργου της Υπηρεσίας.
ββ. Το Τµήµα Υποστήριξης Επενδυτών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και έλεγχο των φακέλων των επενδυτών,
ενηµέρωση για τυχόν ελλείψεις και συµπληρώσεις του φακέλου,
τη διαβίβαση των φακέλων στους κατά περίπτωση αρµόδιους
φορείς, την παρακολούθηση, συντονισµό και συγκέντρωση των
απαραίτητων γνωµοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρµόδιους φορείς, τη µέριµνα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης δηµιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 9, την παροχή στους επενδυτές κάθε
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απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµάτων
τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.
γγ. το Πολεοδοµικό Γραφείο, το οποίο έχει τις αρµοδιότητες
της παραγράφου 3.
β. Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται είκοσι οκτώ (28) οργανικές
θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται µε υπαλλήλους, µόνιµους ή αορίστου χρόνου, που µετατάσσονται από το Δηµόσιο,
από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., καθώς
και από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε αντίστοιχη
κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Οι θέσεις αυτές µπορεί
να καλύπτονται και µε απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες
του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε
τρία έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. Οι
θέσεις αυτές κατανέµονται ως εξής: πέντε (5) θέσεις του κλάδου
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Χωροτακτών Μηχανικών, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών, µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,
µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,
µία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, µία (1) θέση του κλάδου
ΤΕ Δοµικών Έργων ή Τοπογραφικών Εφαρµογών, τέσσερις (4)
θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις
κατηγορίας ΥΕ βοηθητικού προσωπικού.
γ. Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. οι οργανικές θέσεις
κατανέµονται και ανακατανέµονται στα τµήµατα της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όµοια απόφαση µπορούν να εξειδικεύονται τα καθήκοντα των επί µέρους τµηµάτων, τα προσόντα των προϊσταµένων, καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέµα για τη λειτουργία
της Ειδικής Υπηρεσίας.»
4. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στην Κεντρική Υπηρεσία ανήκει και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ..»
5. Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτείται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής. Με όµοια
απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες, η σύνθεση, η διάρκεια
της θητείας και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
4002/2011 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων δεν έχει εφαρµογή η παράγραφος 2
του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α’ 232).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 149
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των άρθρων 150, 151, 152 και 153 ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισµοί:

1. Ειδικό Σήµα Λειτουργίας: είναι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
και κολυµβητικών δεξαµενών που λειτουργούν εντός του ίδιου
τουριστικού καταλύµατος.
2. Προέγκριση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας: είναι το προσωρινό ειδικό σήµα λειτουργίας που χορηγείται µε την υποβολή
πλήρους φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία.
3. Παραρτήµατα Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας: είναι οι επί µέρους άδειες λειτουργίας για κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή κολυµβητική δεξαµενή εντός του ίδιου τουριστικού καταλύµατος.
Άρθρο 150
Δικαιολογητικά αδειοδότησης
1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, ο αιτών υποβάλλει
στην αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο αριθµός φορολογικού
µητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
στην οποία ανήκει. Για το νοµικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται
από τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται
από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία του. Στην ίδια αίτηση για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα υποδεικνύεται ο υπεύθυνος διευθυντής του καταλύµατος
και για τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα δηλώνεται η έννοµη σχέση του αιτούντος (εµπράγµατη ή ενοχική) µε το ακίνητο.
β. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για
κακούργηµα ή για κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής,
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης,
βαριάς σωµατικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από
ηµεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου
κράτους υποβάλλουν ισοδύναµο έγγραφο που έχει εκδοθεί από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους µε το
οποίο βεβαιώνεται η µη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήµατα. Αν
στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση
εγγράφου ισοδύναµου προς το απόσπασµα ποινικού µητρώου,
τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή,
για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση,
η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι
δυνατόν να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την
ηµεροµηνία έκδοσής τους.
γ. Άδεια δόµησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόµησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρµόδια αρχή. Για χώρους που
έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3843/2010 (Α’ 62) προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης
όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του
χώρου σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις
ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’ 2167).
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,
για τα τουριστικά καταλύµατα δυναµικότητας τουλάχιστον είκοσι
(20) κλινών και για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις
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(camping) ανεξαρτήτου δυναµικότητας. Στο πιστοποιητικό µνηµονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουριστικού καταλύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και: α) των τµηµάτων
που έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και β) των τµηµάτων που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2160/1993, των παραγράφων 5 και 6
του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (Α’ 199), της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του ν. 2919/2001 (Α’ 128), της παρ. 2 του άρθρου 41
του ν. 3105/2003 ( Α’ 29) και των άρθρων 1 και 2 του ν. 3766/
2009 (Α’ 102).
ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος του καταλύµατος ή βεβαίωση σύνδεσης µε το αποχετευτικό
δίκτυο του δήµου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος. Στις περιπτώσεις που
δεν υπάρχει σύνδεση µε αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις οικείες πολεοδοµικές αρχές, όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήµατος µπορεί να αντικαθίσταται µε βεβαίωση διπλωµατούχου ή πτυχιούχου µηχανολόγου µηχανικού ή
ηλεκτρολόγου µηχανικού ή µηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας
ή χηµικού µηχανικού ή µηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωµατούχου µε τεκµηρίωση τεχνικών στοιχείων ως
προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία και µε
υπεύθυνη δήλωση του ίδιου µηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύµατος ή του νοµίµου εκπροσώπου, αν πρόκειται
για νοµικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενηµερώνεται
το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα
Κτιρίου µετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α.
(ή Δηµοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης) µπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασµό καταβολής
τελών αποχέτευσης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ορίζεται είτε ο ιδιοκτήτης,
σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόµιµος εκπρόσωπος
ή ένα εκ των µελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων για το
σύνολο των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που
λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύµατος.
ζ. Αντίγραφο εγκεκριµένης από τον Ε.Ο.Τ., σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993, κάτοψης του καταλύµατος, στην οποία γίνεται πρόβλεψη των προς αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κολυµβητικών
δεξαµενών.
2. Για τα κύρια τουριστικά καταλύµατα, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) από την αρµόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται.
β. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Ξ.Ε.Ε.) περί ενηµερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων µε αναφορά στη νοµική µορφή της επιχείρησης. Η βεβαίωση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος για τον ορισµό διευθυντή, όπου απαιτείται, και υπεύθυνη
δήλωση του υποδεικνυόµενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται τη
θέση του διευθυντή και πληροί όλες τις κατά νόµο προβλεπόµενες προϋποθέσεις για να εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό
κατάλυµα της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Άρθρο 151
Προέγκριση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) τουριστικού καταλύµατος, ο αιτών υποβάλλει
στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 150.
2. Για τη χορήγηση της προέγκρισης η αρµόδια υπηρεσία δια-
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πιστώνει την πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 150.
Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον
έλεγχο διατυπώνονται αιτιολογηµένα επί του φύλλου ελέγχου
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες και καλείται εγγράφως ο αιτών προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες συµπληρώσεις ή διορθώσεις
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση.
3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών
η προέγκριση χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται ότι η προέγκριση έχει εκδοθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο
αιτών µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρµόδια για
τη χορήγηση της προέγκρισης αρχή. Η διάρκεια της προέγκρισης παύει αυτοδικαίως µε την έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας.
4. Η προέγκριση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας τουριστικού
καταλύµατος επέχει θέση προέγκρισης για την ίδρυση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός του ίδιου τουριστικού
καταλύµατος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει προς
έλεγχο στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και
Τουρισµού (Β’ 2496), καθώς και στις οικείες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου αυτού. Η προέγκριση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
επέχει επίσης θέση προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής εντός του ίδιου τουριστικού καταλύµατος.
Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 154. Από τη χορήγηση της προέγκρισης και µέχρι την
τυχόν ανάκλησή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
153 επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης.
5. Με τη χορήγηση της προέγκρισης ο φάκελος διαβιβάζεται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο στην αρµόδια υγειονοµική
υπηρεσία για τον υγειονοµικό έλεγχο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των κολυµβητικών δεξαµενών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυµάτων.
6. Η αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και η αρµόδια υγειονοµική
υπηρεσία οφείλουν µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες από τη χορήγηση της προέγκρισης να έχουν προβεί σε έλεγχο ορθότητας
των υποβληθέντων δικαιολογητικών και επιτόπιο έλεγχο στο τουριστικό κατάλυµα. Με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. συστήνεται µικτό κλιµάκιο ελέγχου
αποτελούµενο από δύο υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και έναν υπάλληλο της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας για τον επιτόπιο
έλεγχο του τουριστικού καταλύµατος. Εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 5 ο Ε.Ο.Τ. ζητά από την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία να ορίσει έναν υπάλληλο ως µέλος του µικτού κλιµακίου
ελέγχου. Οι αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες οφείλουν µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του
Ε.Ο.Τ. να ορίσουν έναν υπάλληλο ως µέλος του µικτού κλιµακίου
ελέγχου. Το µικτό κλιµάκιο ελέγχου οφείλει να ορίσει ηµεροµηνία
για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο τουριστικό κατάλυµα και να τη γνωστοποιήσει στον αιτούντα.
7. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους του
Ε.Ο.Τ. σε σχέση µε την τήρηση της τουριστικής νοµοθεσίας και
από τον υγειονοµικό υπάλληλο σε σχέση µε τον υγειονοµικό
έλεγχο. Επί της έκθεσης αναγράφονται τα πορίσµατα του ελέγχου, καθώς και παρατηρήσεις ή διαπιστούµενες παραβάσεις. Ο
φάκελος επιστρέφεται από την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία
στον Ε.Ο.Τ. για την έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
µαζί µε την έκθεση υγειονοµικού ελέγχου.
Άρθρο 152
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
1. Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. µέσα σε δέκα (10)
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ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων
5, 6 και 7 του άρθρου 151 µε την επιστροφή του φακέλου από
την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία στην αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Τ. και εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών τεκµαίρεται ότι το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρµόδια για
τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει.
2. Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
ανακαλείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας του E.O.T.. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυµα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας µε µόνη την
υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α’ και β’ της παραγράφου 1 και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 150.
3. Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος µε τα
παραρτήµατά του επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του
ν. 3463/2006 (Α’ 114) και άδειας λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής, που υπάρχουν εντός του ίδιου τουριστικού καταλύµατος, µε σχετική µνεία επί του χορηγούµενου σήµατος. Η
χορήγηση γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και
λοιπές διατάξεις, που διέπουν τις αντίστοιχες άδειες, όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ειδικότερα στην
περίπτωση των κολυµβητικών δεξαµενών η εν λόγω χορήγηση
γίνεται µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στη Γ1/443/73 Υγειονοµική Διάταξη (Υ.Δ.). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 (Α’ 102).
4. Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας µε τα παραρτήµατά του για
κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή κολυµβητική δεξαµενή εντός τουριστικού καταλύµατος αναρτάται υποχρεωτικά
σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης. Τα παραρτήµατα του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, που αφορούν σε κάθε επί µέρους κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή κολυµβητική δεξαµενή,
αναρτώνται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή της κολυµβητικής δεξαµενής. Το
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας και τα παραρτήµατά του αναρτώνται
στο διαδίκτυο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του ν.
3861/2010 (Α’ 112).
5. Η επιχείρηση µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
150 οφείλει να ορίσει είτε τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, είτε το νόµιµο εκπρόσωπο ή ένα εκ των µελών της
διοίκησης, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, ως υπεύθυνο για
την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων για το σύνολο των καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός του τουριστικού καταλύµατος, µε σχετική µνεία επί του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και
των παραρτηµάτων αυτού. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν εκµισθωθεί
σε τρίτους. Ο Ε.Ο.Τ. οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες
υγειονοµικές και αστυνοµικές αρχές.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζεται
υπόδειγµα για τη µορφή και το περιεχόµενο της προέγκρισης
του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, του φύλλου ελέγχου του υποβαλλόµενου κάθε φορά φακέλου, της έκθεσης ελέγχου του µικτού κλιµακίου ελέγχου του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και
των παραρτηµάτων αυτού. Με όµοια απόφαση κωδικοποιούνται
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κολυµβητικών δεξαµενών
εντός των εγκαταστάσεων τουριστικού καταλύµατος σύµφωνα
µε τις οικείες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα στη
περίπτωση των κολυµβητικών δεξαµενών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα εξασφαλίζουν ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στη Γ1/443/73 απόφαση του
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’ 87). Σε κάθε περίπτωση
ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
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3766/2009.
7. Για κάθε τουριστικό κατάλυµα τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ενιαίος φάκελος στον οποίο κατατίθενται και
τηρούνται όλα τα κατά νόµο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας
και του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας. Στον ίδιο φάκελο κατατίθενται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των
κολυµβητικών δεξαµενών εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύµατος. Δικαιολογητικά που είναι ήδη κατατεθειµένα στο φάκελο δεν αναζητούνται.
Άρθρο 153
Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις
1. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε στην έδρα
του πλήρη φάκελο µε τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της
προέγκρισης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι οποτεδήποτε διαθέσιµος στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
2. Ο Ε.Ο.Τ. και οι υγειονοµικές υπηρεσίες είναι αρµόδιες να
προβαίνουν οποτεδήποτε, είτε αυτοτελώς είτε συστήνοντας
µικτά κλιµάκια ελέγχου κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6
του άρθρου 151, ακόµη και µετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, σε ελεγκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση
της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και υγειονοµικής
νοµοθεσίας για τους όρους λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων, των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
των κολυµβητικών δεξαµενών εντός τουριστικών καταλυµάτων.
3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και προδιαγραφές της οικείας τουριστικής
και υγειονοµικής νοµοθεσίας, η προέγκριση ανακαλείται ολικώς
ή µερικώς ως προς το τουριστικό κατάλυµα, το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή την κολυµβητική δεξαµενή, στην
οποία αφορά η παράβαση, µε απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας,
στην οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις που παραβιάσθηκαν.
Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες
και εργασίες για τη συµµόρφωση της επιχείρησης προς αυτές
και χορηγείται προθεσµία είκοσι (20) έως σαράντα (40) ηµερών
προς συµµόρφωση. Εφόσον χορηγείται προθεσµία προς συµµόρφωση, η προέγκριση ανακαλείται µετά την πάροδο της ως
άνω προθεσµίας και τη διαπίστωση της µη συµµόρφωσης του
επιχειρηµατία.
4. Αν ανακληθεί η προέγκριση η εκδούσα αρχή σφραγίζει το
τουριστικό κατάλυµα ή το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή την κολυµβητική δεξαµενή εντός των εγκαταστάσεων του
τουριστικού καταλύµατος, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση
ανάκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής
νοµοθεσίας και, εφόσον απαιτείται, ζητά τη συνδροµή της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει
το άνοιγµα των θυρών του τουριστικού καταλύµατος ή του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή της κολυµβητικής δεξαµενής εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύµατος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης, µε αποκλειστικό
σκοπό την εκτέλεση των ενεργειών και εργασιών που υπέδειξε η
αρµόδια υπηρεσία για τη συµµόρφωση της επιχείρησης προς τις
ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 ότι δεν
θα θέσει σε λειτουργία το τουριστικό κατάλυµα ή το κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή την κολυµβητική δεξαµενή εντός
των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύµατος, στο οποίο
αφορά η απόφαση ανάκλησης.
5. Αν παραλειφθεί η πραγµατοποίηση των απαραίτητων ελεγκτικών ενεργειών µέσα στη διάρκεια που ισχύει η προέγκριση
του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, οι αρµόδιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Αν δεν συµµορφωθεί η επιχείρηση προς τους υγειονοµικούς
και λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισσότερων από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή των κολυµβητικών δε-
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ξαµενών του τουριστικού καταλύµατος µετά τη χορήγηση του
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, αναστέλλεται η ισχύς τούτου ή
ανακαλείται µόνον ως προς το συγκεκριµένο κατάστηµα ή την
κολυµβητική δεξαµενή, στην οποία αφορά η µη συµµόρφωση,
µε σχετική µνεία επί αυτού και του οικείου παραρτήµατος. Η απόφαση ανάκλησης τοιχοκολλάται µε φροντίδα της εκδούσας
αρχής σε εµφανή σηµεία στην είσοδο της τουριστικής εγκατάστασης και των επί µέρους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και της κολυµβητικής δεξαµενής, στα οποία αφορά η
απόφαση ανάκλησης. Αφαίρεση, αποµάκρυνση ή κάλυψή τους
µε οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε άλλο εκτός της
αρµόδιας αρχής επισύρει ως κύρωση την αναστολή της διαδικασίας ελέγχου του επανυποβαλλόµενου φακέλου άρσης των διαπιστωµένων ελλείψεων επί εξάµηνο.
7. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες ότι οι βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διπλωµατούχων µηχανικών του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχων µηχανικών της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., που προβλέπονται από την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 150 για την επάρκεια των εγκαταστάσεων
διάθεσης υγρών αποβλήτων και από τις περιπτώσεις β’ και γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 154 για την τήρηση των υγειονοµικών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των κολυµβητικών δεξαµενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οικείων υγειονοµικών διατάξεων, επιβάλλονται σε βάρος του βεβαιούντος και
δηλούντος µηχανικού οι κυρώσεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του
ν. 4030/2011 (Α’ 249) σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης
γ’ της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση
αυτή στο εποπτικό συµβούλιο του άρθρου 17 του ν. 4030/2011
συµµετέχει στη θέση του Βοηθού Επιθεωρητή Δόµησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόµησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), ο Διευθυντής της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωτή του. Παράλληλα µε την υποβολή κυρώσεων, ο φάκελος διαβιβάζεται
υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Τ. στην κατά τόπο αρµόδια εισαγγελία
πρωτοδικών για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του υπευθύνως δηλούντος για παράβαση του ν. 1599/1986.
Άρθρο 154
Κολυµβητικές δεξαµενές
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.
3766/2009 εφαρµόζονται και για νέες κολυµβητικές δεξαµενές
που κατασκευάζονται εντός τουριστικών καταλυµάτων και µε την
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που
προβλέπονται στη Γ1/443/1973 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’ 87), όπως τροποποιήθηκε µε τη Γ4/1150/
1976 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’937)
Διάταξη και τη ΔΥΓ2/80825/2005 (Β’ 120/2006) απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση
ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
3766/2009.
2. Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος
Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος, που επέχουν αντίστοιχα
θέση προέγκρισης και άδειας λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών εντός τουριστικού καταλύµατος υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των άρθρων 151
και 152 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/ 1986, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νοµικά
πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόµιµο
εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), η οποία αναζητείται
από την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
β. Βεβαίωση αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού µέλους του
Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου µηχανικού µέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύµφωνα
µε τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα ότι η κολυµβητική δεξαµενή
είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο άρτιο και σύµφωνα µε τις
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ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτροµηχανολογικής επάρκειας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου διπλωµατούχου µηχανικού µέλους του Τ.Ε.Ε. ή πτυχιούχου µηχανικού µέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
και του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης
του τουριστικού καταλύµατος ότι η κολυµβητική δεξαµενή πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
δ. Άδεια δόµησης εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3843/2010 προσκοµίζεται αντίγραφο της αίτησης
όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του
χώρου σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010.
Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προσκοµίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.
4014/2011.
ε. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3766/2009.
3. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής είναι
το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η Προέγκριση και το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος.
4. Τα υπό ανακυκλοφορία ύδατα κολύµβησης των κολυµβητικών δεξαµενών που τροφοδοτούνται µε θαλασσινό νερό δεν
απαιτείται να υποβληθούν σε ελάχιστη επεξεργασία (ισοδύναµη
απλής καθίζησης δύο ωρών), εφόσον τηρούνται πλήρως οι όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής
(ανανέωση νερού, καθαρισµός νερού υπό ανακυκλοφορία κ.λπ.)
και εφόσον η διάθεση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται από την απόφαση ποιοτικών χαρακτηριστικών υδάτινου
αποδέκτη και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και γενικότερα αποφυγής υγειονοµικών προβληµάτων στο πλαίσιο εφαρµογής των οικείων υγειονοµικών
διατάξεων. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λύµατα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυµβητικών δεξαµενών, καθώς και
των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστηµα διύλισης (καθαρισµός φίλτρων), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας για τη διάθεση αποβλήτων.
Άρθρο 155
Διευθυντές τουριστικών καταλυµάτων
Προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισµό Διευθυντή τουριστικών καταλυµάτων είναι οι εξής:
α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, ξενοδοχεία τύπου µοτέλ, ξενοδοχεία µικτού
τύπου, κύρια τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων:
αα. Για ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων άνω των 20 κλινών, απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Για
ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων άνω των 100 κλινών απαιτείται επιπλέον αποδεικνυόµενη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελµάτων.
Για ξενοδοχεία 4 αστέρων και 5 αστέρων πτυχίο ή δίπλωµα
ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) ή ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος της αλλοδαπής και αποδεικνυόµενη εµπειρία τουλάχιστον
πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελµάτων ή αποδεικνυόµενη εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση Διευθυντή ξενοδοχείου 4 αστέρων ή 5 αστέρων.
ββ. Πολύ καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας. Η γνώση µπορεί
να αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της
γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται
στην ίδια γλώσσα.
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γγ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόµενος ως διευθυντής του καταλύµατος δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη
από 3 µήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεµπόριο, χρήση και εµπόριο ναρκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον
εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή.
β. Τουριστικές Οργανωµένες Κατασκηνώσεις Α’ και Β’ τάξης:
αα. Οποιοσδήποτε τίτλος µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της αλλοδαπής και αποδεικνυόµενη
επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον κλάδο
των τουριστικών επαγγελµάτων.
ββ. Πολύ καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας. Η γνώση µπορεί
να αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της
γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται
στην ίδια γλώσσα.
γγ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόµενος ως διευθυντής του καταλύµατος δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη
από τρεις (3) µήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεµπόριο, χρήση και εµπόριο ναρκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον
εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 156
1. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. «Τουριστικός λιµένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος
και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο για/και
υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής και
ναυταθλητισµού. Οι τουριστικοί λιµένες διακρίνονται σε µαρίνες,
καταφύγια και αγκυροβόλια.
«Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιµένας που διαθέτει χερσαίες
και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδοµές προδιαγραφών που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31, για την
εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους.
«Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιµένας µε βασικές κτιριοδοµικές υποδοµές τουλάχιστον 100 τ.µ. µε παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύµατος, τηλεφώνου, καυσίµων, περισυλλογής
καταλοίπων και απορριµµάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και
υγιεινής.
«Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιµένας που δηµιουργείται
εντός προστατευµένου όρµου, εντός λιµνών και ποταµών, µε
ελαφρύ εξοπλισµό, ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση
του περιβάλλοντος µε περιορισµένο αριθµό θέσεων ελλιµενισµού και βασικές εγκαταστάσεις.»
Άρθρο 157
1. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. α) Για τη δηµιουργία νέου τουριστικού λιµένα ή για την επέκταση, συµπλήρωση ή µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του νόµου αυτού.
Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συνόλου
των τουριστικών λιµένων ανεξαρτήτως του χρόνου δηµιουργίας
τους και του καθεστώτος διαχείρισής τους.
β) Η αποκατάσταση ζηµιών και οι µικρές συµπληρωµατικές ερ-

γασίες, πλην ανέγερσης σταθερών κατασκευών, στη χερσαία
ζώνη του λιµένα, δεν λογίζονται - στο βαθµό που δεν θίγεται η
εγκεκριµένη χωροθέτηση - ως µετατροπή, συµπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιµένα και εκτελούνται µε ευθύνη και δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούµενης
γνωστοποίησης στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού.»
Άρθρο 158
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και έλεγχος των τουριστικών λιµένων ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Οι κατά το νόµο αυτόν
αρµοδιότητες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού µητρώου χωροθετηµένων και λειτουργούντων λιµένων
του νόµου αυτού και σταδίων λειτουργίας τους, ανατίθενται στην
αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού.
Στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού
δηµιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών
Τουριστικών Λιµένων (ΗΜΤΛ) που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συµπλήρωση, έγκριση
των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης του
τουριστικού λιµένα ή τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώµη της πιο πάνω Επιτροπής.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της
κατά τόπο αρµόδιας Περιφέρειας ή Δήµου. Η χωροθέτηση, η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης κατά τη
διαδικασία του νόµου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δηµιουργίας του τουριστικού λιµένα έχει νοµίµως εγκριθεί µε βάση άλλες
διατάξεις πριν από την ισχύ του νόµου αυτού.»
3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. α) Απαγορεύεται ο ελλιµενισµός σκαφών αναψυχής σε αλιευτικούς λιµένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση µικρότερη
των 5 ναυτικών µιλίων λειτουργεί χωροθετηµένος και αδειοδοτηµένος τουριστικός λιµένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο
πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη για τα οποία ο φορέας
διαχείρισης του τουριστικού λιµένα βεβαιώνει την αδυναµία ελλιµενισµού τους.
β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προσδιορίζονται οι κυρώσεις, η
διαδικασία και το όργανο επιβολής τους για παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 159
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται η τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιµένων των στοιχείων α’ µέχρι ιστ’ ως προς τα όρια της χερσαίας
και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους
όρους και περιορισµούς δόµησης κατόπιν γνώµης της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων.»
Άρθρο 160
Το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31: Δηµιουργία µαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία –
Εκµετάλλευση
1. Μαρίνα µπορεί να δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία της Γενι-
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κής Γραµµατείας Τουρισµού ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου
ακινήτου, έµπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει
και να κατασκευάσει µαρίνα.
2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών
Λιµένων αιτήµατος για χωροθέτηση και δηµιουργία µαρίνας
απαιτείται η υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού των πιο κάτω δικαιολογητικών:
(α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραµµα κλίµακας 1:10.000 ή απόσπασµα χάρτη, στο οποίο εµφαίνονται η ακριβής θέση του
έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
(β) Τοπογραφικό Διάγραµµα κλίµακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο
οποίο εµφαίνονται η αιτούµενη ζώνη του λιµένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού και της
παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισµού
των τυχόν νέων οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας.
(γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόµενων έργων και κατασκευών, στο οποίο θα εµφαίνονται τα
στοιχεία της περίπτωσης β’, η έκταση των προτεινόµενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας
ζώνης, οι προτεινόµενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισµοί δόµησης, η έκταση της περίφραξης κ.λπ.. Ο συντελεστής δόµησης
δεν θα υπερβαίνει το 0,4 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης, τα δε
κτίρια ανεγείρονται µέχρι τη γραµµή της παραλίας.
(δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόµενων λιµενικών έργων, που απαιτούνται για τη δηµιουργία του λιµένα,
καθώς και των προτεινόµενων χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δοµήσεως και των βασικών έργων υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των έργων υποδοµής για την εξυπηρέτηση
ατόµων µε αναπηρία, για τη λειτουργία, εκµετάλλευση και οικονοµική βιωσιµότητα αυτών.
(στ) Προβλεπόµενο ύψος επένδυσης.
(ζ) Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώµατα επικαρπίας.
(η) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.)
για τη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη της µαρίνας, που εκδίδεται
- µετά από σχετικό αίτηµα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς
το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών
Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων» εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης
πέραν των ως άνω α’ έως η’ δικαιολογητικών απαιτείται και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285) να συντάσσεται
από την Επιτροπή η σχετική έκθεση εξαιρετικά και µόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει ο προσωρινός καθορισµός
των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες σύνταξης του τοπογραφικού διαγράµµατος της περίπτωσης β’ ανωτέρω. Η έκθεση µαζί µε το διάγραµµα εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού
ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών,
διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήµο προκειµένου να εκφέρει την άποψή του εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την λήψη του σχετικού φακέλου περί της
σκοπιµότητας δηµιουργίας της νέας µαρίνας και εισηγείται στην
Επιτροπή. Σε περίπτωση µη απάντησης του οικείου Δήµου εντός
της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται συµφωνία για τη χωροθέτηση της νέας µαρίνας.
4. Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της αίτησης
µε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δηµιουργίας της µαρίνας και γνωµοδοτεί
σχετικά. Κατά της γνωµοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση
θεραπείας εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. Η έγκριση της χωροθέτησης, των
απαιτούµενων προσχώσεων και των χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης συντελείται µε
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απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µετά από
γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Αν χωροθετηθεί νέα µαρίνα µε πρωτοβουλία της Γενικής
Γραµµατείας Τουρισµού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα
οποία συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνες της ή άλλων δηµόσιων φορέων.
6. Μετά τη χωροθέτηση µαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων
που απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, εκµετάλλευση
και οικονοµική βιωσιµότητά της, µπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όµιλο επιχειρήσεων (δηµόσιων ή ιδιωτικών). Η παραχώρηση γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος µε δηµόσιο
διαγωνισµό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζονται οι όροι διενέργειάς του και η διαδικασία µέχρι την υπογραφή
της σύµβασης, της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή
του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής
και απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιµενικών
έργων των µαρίνων που παραχωρούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µπορεί να συγχρηµατοδοτείται από το Δηµόσιο µέσω του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α. Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικής µελέτης κόστους οφέλους
για τη βιωσιµότητα και ανταποδοτικότητα της µαρίνας, η οποία
υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού (Γενική
Γραµµατεία Τουρισµού).
β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού
µε την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική
διαδικασία της συγχρηµατοδότησης του κόστους της επένδυσης
µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιµενικών έργων των
µαρίνων, που παραχωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείµενης νοµοθεσίας.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή, µε
εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’, και στις
περιπτώσεις των µαρίνων για τις οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισµός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος η σύµβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηµατοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
7. Εντός οκταµήνου από την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης µαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού φάκελο µε σειρά
παραστατικών που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µέσα σε ένα τρίµηνο από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού.
8. Η αρµόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόµενες από τον
φορέα διαχείρισης της µαρίνας µελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της µαρίνας και των εγκαταστάσεών της και εφόσον συµφωνούν µε την υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη σύµβαση παραχώρησης
τις προωθεί µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στις αρµόδιες υπηρεσίες
προκειµένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδοµικές και λοιπές
άδειες για τη δηµιουργία της µαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες εντός τετραµήνου από την υποβολή
των σχετικών µελετών και σχεδίων από την αρµόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού.
9. Η παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης
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της µαρίνας στον φορέα διαχείρισης διέπεται από τους όρους
της σύµβασης, τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Αστικού Κώδικα. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του Δηµοσίου από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, καθώς και
από τον φορέα διαχείρισης της µαρίνας µέσα σε οκτώ (8) µήνες
από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης.
Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ανακαλείται η πιο
πάνω υπουργική απόφαση χωροθέτησης.
Η σύµβαση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, λεπτοµερή περιγραφή
των έργων που αναλαµβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της µαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της
παραχώρησης, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ’ ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δηµόσιο αντάλλαγµα για όλη τη
χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύµβασης, τους λόγους λύσης της σύµβασης, την
επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του Δηµοσίου
και του φορέα διαχείρισης της µαρίνας ενώπιον των καθ’ ύλην
και κατά τόπο αρµόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόµενο µε την παραχώρηση ή την εκµετάλλευση της µαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων του
Δηµοσίου. Στη σύµβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της όλες οι µελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραµµα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Με τη σύµβαση µπορεί να καθορίζεται και αριθµός θέσεων για
ελλιµενισµό ναυταθλητικών σκαφών.
10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα οφείλει
µέσα σε δύο (2) µήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των
έργων να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας
στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού στην οποία θα επισυνάπτονται
τα εξής έγραφα και παραστατικά στοιχεία: α. Οικοδοµικές άδειες
από τις αρµόδιες αρχές. β. Σχέδια «ως κατασκευάστηκε». γ. Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 16 του παρόντος. δ. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης
περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων. ε. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποβολή
µελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. στ. Άδειες εκτέλεσης λιµενικών έργων και ζ. Φωτοσήµανση των λιµενικών έργων σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.
Σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την
πληρότητά τους και ενηµερώνει τον φορέα διαχείρισης για τυχόν
ελλείψεις ή εκδίδει προέγκριση της άδειας λειτουργίας τουριστικού λιµένα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η προέγκριση τεκµαίρεται χορηγηθείσα. Τα πιο
πάνω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
10.2. Η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού, σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την έκδοση της προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιµένα,
πραγµατοποιεί τον έλεγχο του τουριστικού λιµένα ως προς τη
συµβατότητά του µε το περιεχόµενο της σχετικής απόφασης χωροθέτησης - βάσει των εγκεκριµένων οριστικών µελετών των
έργων και των αντίστοιχων αδειών εκτέλεσής τους - και συντάσσει σχετική έκθεση µε παρατηρήσεις, την οποία αποστέλλει στον
φορέα διαχείρισης ή, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εκδίδει
την άδεια λειτουργίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου, η άδεια λειτουργίας τεκµαίρεται χορηγηθείσα. Άρνηση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας να εκδώσει την άδεια εξαιτίας έλλειψης της
προϋπόθεσης του πρώτου εδαφίου αυτής της υποπαραγράφου,
συνεπάγεται ταυτόχρονη άρση της ισχύος της χορηγηθείσας
προέγκρισης.
10.3. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να µεριµνήσει για
τον οριστικό καθορισµό της νέας οριογραµµής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δηµόσιου κτήµατος που δηµιουργήθηκε µε την ολοκλήρωση των έργων της µαρίνας. Στον
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φορέα διαχείρισης της µαρίνας µπορεί να χορηγηθούν από τη
Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και τµηµατικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριµένων τµηµάτων της υπό κατασκευή µαρίνας
µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή σχετικής αίτησής του, που
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
παράγραφο 10.1, τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των
διακεκριµένων τµηµάτων.
11. Η µέριµνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της µαρίνας, η καθαριότητα, µε επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκοµιδή των απορριµµάτων, η ανανέωση
του τεχνικού εξοπλισµού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εµπίπτει
στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των µαρίνων ανήκει στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού.
12. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π.
κ.λπ.), καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για τη σύνδεση της µαρίνας µε τα δίκτυά
τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την
εκτέλεση των έργων υποδοµής, δύναται να επιτραπεί µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η χρησιµοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της µαρίνας (αυτοδύναµη παραγωγή
ενέργειας, βιολογικός καθαρισµός κ.λπ.).»
Άρθρο 161
Το άρθρο 31α του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31α
Κανονισµοί λειτουργίας τουριστικών λιµένων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων. Ο
Κανονισµός έχει εφαρµογή σε όλες τις µαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών ανεξάρτητα
από τον φορέα διαχείρισής τους (δηµόσιο ή ιδιωτικό) και από το
χρόνο έναρξης λειτουργίας τους.
2. Με το Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων
ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και ασφάλειας των λιµένων
αυτών, όπως:
α. Τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε άλλο κίνδυνο εντός της ζώνης του λιµένα που
δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί µε την επίδειξη της δέουσας,
κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιµέλειας.
β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του
λιµένα.
γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιµολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιµενιζόµενων σκαφών
και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιµένα.
δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυµνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης
και η παραµονή αυτών στον τουριστικό λιµένα.
ε. Η κίνηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και
λοιπών τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιµένα.
στ. Οι παρεχόµενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.
ζ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ασφάλεια, προστασία και
την εύρυθµη λειτουργία των τουριστικών λιµένων.
3. Στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας των τουριστικών λιµένων επιβάλλονται από την αρµόδια Λιµενική Αρχή,
ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που µπορεί να προβλέπονται,
οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου. (ν.δ. 187/1973, Α’ 261).
4. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα. Με αποφάσεις του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί Κανονισµοί
για ένα έκαστο από τους λιµένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου εκδίδονται εντός
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ενός µηνός από την υποβολή των Ειδικών Κανονισµών στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήµατος
οι Ειδικοί Κανονισµοί τεκµαίρονται εγκεκριµένοι.
Οι κανονισµοί αυτοί ρυθµίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκµετάλλευσης κάθε τουριστικού λιµένα και ιδίως τα
εξής θέµατα:
α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές
συνθήκες λειτουργίας του τουριστικού λιµένα.
β. Το σαφή προσδιορισµό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και
θαλάσσιας) του λιµένα.
γ. Το µέγεθος (ελάχιστο-µέγιστο) κατά µονάδα και τον αριθµό
κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθµό των
σκαφών, που µπορούν να ελλιµενιστούν.
δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο λιµένα και το σύστηµα αγκυροβολίας τους.
ε. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εξυπηρετήσεων ατόµων µε αναπηρία.
στ. Τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των
χρηστών του λιµένα.
ζ. Η διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης τροχοφόρων και της αντίστοιχης σήµανσης εντός του τουριστικού λιµένα
κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
η. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του λιµένα.
5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού τιµολόγια
ελλιµενισµού και λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών του τουριστικού λιµένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εγκρίνονται τα τιµολόγια ελλιµενισµού και των λοιπών παρεχόµενων προς τα σκάφη υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιµένες
της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούµενου
εδαφίου εκδίδονται εντός δέκα ηµερών από την υποβολή των τιµολογίων στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού. Αν παρέλθει άπρακτο το πιο πάνω χρονικό διάστηµα τα
τιµολόγια τεκµαίρονται εγκεκριµένα.
6. Οι Ειδικοί Κανονισµοί και τα Τιµολόγια των τουριστικών λιµένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Τουρισµού για έγκριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5.
7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιµένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις για τις ζώνες των λιµένων
(λιµενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).»
Άρθρο 162
Το άρθρο 33 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιµένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώµατα, είτε
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε σκάφη αναψυχής που ελλιµενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιµένα είτε για την
εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του
(ιδίως µίσθωση ή παραχώρηση εκµετάλλευσης εστιατορίων,
µπαρ, τουριστικών καταλυµάτων, οικιών, διαµερισµάτων, σταθµού ανεφοδιασµού) είτε τέλος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιµένα. Κατά τα λοιπά ισχύει
ο ν. 1652/1986 (Α’ 167). Αντίγραφα όλων των σχετικών συµβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή ακυρότητας, στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού, και την καθ’ ύλη αρµόδια Δ.Ο.Υ.
εντός ενός µηνός από την σύναψή τους.
Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης παραχώρησης του Δηµοσίου µε τον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα, οι µισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώµατα
οποιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιµένα και
τις εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.
2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα δικαιούται να
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ζητήσει από την Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν
µέρει στη σύµβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Τουρισµού µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιµοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού
λιµένα δεν οφείλεται αποζηµίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκµεταλλευόµενο
τις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατόν µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού να παραταθεί η διάρκεια της παραχώρησης του τουριστικού λιµένα.
4. Μετά τη λήξη της σύµβασης ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση της, η ζώνη τουριστικού λιµένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δηµόσιο χωρίς καµία αποζηµίωση
του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιµένα. Στην περίπτωση αυτή
το Δηµόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 163
1. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων της
χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου
αιτήµατος. Το αίτηµα µπορεί να υποβάλλεται είτε από τη Γενική
Γραµµατεία Τουρισµού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου προς την ανωτέρω Γενική Γραµµατεία. Εφόσον
υποβληθούν στη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού περισσότερες
της µίας αιτήσεις για χωροθέτηση-παραχώρηση αγκυροβολίουκαταφυγίου τουριστικών σκαφών έµπροσθεν των εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής µονάδας, παρέχεται
δικαίωµα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω µονάδας, όπως υποβάλει
εντός εξήντα (60) ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται διαγωνισµός
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 31. Το έργο οφείλει
να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, άλλως διενεργείται διαγωνισµός σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 31.
Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Γενικό τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:10.000 ή απόκοµµα χάρτου στο οποίο εµφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.
β) Τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:1.000 στο οποίο εµφαίνεται η αιτούµενη θαλάσσια ζώνη.
γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:1.000 των προτεινόµενων έργων και εγκαταστάσεων.
δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιµενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.
ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
στ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.)
για το χερσαίο τµήµα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται - µετά από
σχετικό αίτηµα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το «Γραφείο
Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και
Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων» - εντός προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.
Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης –παραχώρησης πέραν των ως άνω α’ έως στ’ δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. »
2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου
31 εφαρµόζονται αναλόγως και στις ζώνες αγκυροβολίου και στα
καταφύγια τουριστικών σκαφών.»
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Άρθρο 164
Ωράριο λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων
Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (A’ 112) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Oι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για εµπορικά καταστήµατα µέσα στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιµένων. Το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών µπορεί να
διευρύνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών
σκαφών από τον φορέα διαχείρισης ύστερα από γνωστοποίηση
προς την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού.»
Άρθρο 165
1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 393/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της 1597/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 108) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων, τα οποία
µπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου
τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199). Τα τουριστικά
αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν
τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων απαιτείται
η ύπαρξη ιδιαίτερης εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ. και στον Ε.Ο.Τ., και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθµιζόµενη περίπτωση, στη
θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την
οικεία Δ.Ο.Υ. και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, φυσικού ή νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην
οποία θα αναφέρεται ότι αυτός θα παρέχει αποκλειστικά και
µόνον τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 µέσω διαδικτύου.
Επίσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.»
2. Μετά από το άρθρο 37 του ν. 3498/2006 (A’ 230) προστίθεται νέο άρθρο µε τον αριθµό 37Α, ως εξής:
«Άρθρο 37Α
Μητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων
ενοικιαζοµένων δωµατίων»
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) τηρεί Μητρώο
διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων
και διαµερισµάτων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εγγεγραµµένα
µέλη των τοπικών συλλόγων ή των Οµοσπονδιών του κλάδου
τους. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν την τήρηση του
Μητρώου.»
3. Σε όλες τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι
οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς, τον ηµερήσιο ή περιοδικό
τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤ.Ε.) µε τρόπο
ώστε να καθίσταται µε σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από
τον αποδέκτη του διαφηµιστικού µηνύµατος. Στους παραβάτες
της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (Π.Υ.Τ.)
του Ε.Ο.Τ., πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του Ε.Ο.Τ..
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής. Με όµοια απόφαση δύναται να αναπροσαρµόζεται το
ύψος του ανωτέρω προστίµου.
4. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ’ της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«Δεν απαιτείται ο ορισµός Υπευθύνου Ασφαλείας στην περίπτωση κολυµβητικής δεξαµενής τουριστικού καταλύµατος, η
οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους µεµονωµένων τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωµένων
επαύλεων της 530992/1987 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ο.Τ. (Β’ 557). Υπεύθυνος λειτουργίας για όλες τις κολυµβητικές δεξαµενές του παραπάνω εδαφίου δύναται να ορίζεται το
ίδιο φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών. Στην
ανωτέρω περίπτωση η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να
αναρτά σε εµφανές σηµείο πλησίον εκάστης δεξαµενής ανακοίνωση που να ενηµερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής
και ασφαλείας κατά την κολύµβηση σύµφωνα µε την ισχύουσα
υγειονοµική διάταξη για τις κολυµβητικές δεξαµενές, καθώς και
να προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά
συµφωνητικά που καταρτίζει µε τους πελάτες της.»
5. Το άρθρο 2 του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη λειτουργία των ολυµπιακών εγκαταστάσεων του άρθρου 9 ή τµηµάτων αυτών, για τις επιτρεπόµενες χρήσεις του ν.
3342/2005 απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από
την αρµόδια κατά τις κείµενες σχετικές διατάξεις υπηρεσία.
2. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας, καθώς και η διάρκεια
των αδειών αυτών, καθορίζονται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος υποβάλει
πιστοποιητικό πυροπροστασίας της εγκατάστασης ή του τµήµατός της, για το οποίο ζητείται η άδεια, εφόσον αυτό αποτελεί ανεξάρτητη από άποψη πυροπροστασίας ενότητα, καθώς και
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.ΠΟ.), όπου
απαιτείται.
3. Η εποπτεία και ο έλεγχος τήρησης των όρων της κατά το
άρθρο 2 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και του ωραρίου
λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
των λοιπών εµπορικών χρήσεων, που λειτουργούν µέσα στα συγκροτήµατα του άρθρου 9, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τη χορήγηση των αδειών αυτών κατά τις κείµενες σχετικές
διατάξεις.»
Άρθρο 166
Μεταβατικές διατάξεις
1. Αιτήσεις για χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις
φάκελοι στις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εκδίδονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Ειδικά σήµατα λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων,
καθώς και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυµάτων, που
έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν και ανανεώνονται µόνο τα δικαιολογητικά
που έχουν ηµεροµηνία λήξης.
3. Κολυµβητικές δεξαµενές, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας οκταετούς διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 3766/2009, αδειοδοτούνται µετά τη λήξη της
άδειας λειτουργίας τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
154.
4. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού κάθε τουριστικός
λιµένας κατατάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Τουρισµού στις κατηγορίες του άρθρου 156.
5. Τουριστικοί λιµένες που κατά τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού έχουν χωροθετηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν.
2160/1993, το οποίο καταργείται µε τον παρόντα νόµο, όπως και
αιτήσεις χωροθέτησης που έχουν υποβληθεί µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,
διέπονται από την παραπάνω καταργούµενη διάταξη.
6. Για τις µαρίνες, των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η
εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.» δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της µαρίνας.
7. Για τους υφιστάµενους και εν λειτουργία, κατά τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, τουριστικούς λιµένες οι
οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, αυτή χορηγείται άνευ
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ελέγχου από την αρµόδια Υπηρεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας εφόσον ο φορέας διαχείρισης του λιµένα υποβάλλει
στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση συνοδευόµενη µε τη νόµιµη σύµβαση παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης που έχει µε
τον εκπρόσωπο της Δηµόσιας Αρχής (ΕΤΑ, ΟΤΑ, Περιφερειακή
Αρχή κ.λπ.), απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ,
καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο
10.1 του άρθρου 160 µε στοιχεία γ’, δ’ και ε’, ΦΕΚ χωροθέτησης
ή, για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιµένες, αποφάσεις µε τις οποίες η δηµιουργία και λειτουργία τους έχει νοµίµως
εγκριθεί. Σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
της αίτησης, η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιµένα. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η
άδεια τεκµαίρεται χορηγηθείσα.
8. Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιµένων που δηµιουργήθηκαν µε τις προ της δηµοσίευσης του ν. 2160/1993 διατάξεις υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 7 και υποχρεούνται να συνάψουν
εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος σύµβαση
µε το Ελληνικό Δηµόσιο. Παρερχοµένης απράκτου της ως άνω
προθεσµίας τυχόν χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται.
Η πιο πάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
9. Άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 9 του
ν. 3342/2005, καθώς και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός αυτών, που έχουν
εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διατηρούνται σε ισχύ. Οι φάκελοι και το αρχείο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 παραδίδονται εντός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος στους φορείς, στους
οποίους έχουν ανατεθεί, κατά περίπτωση, η διοίκηση και διαχείριση εκάστης εγκατάστασης.
Άρθρο 167
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Το άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) και το άρθρο 1 της
υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622/19.1.2011 υπουργικής απόφασης
(Β’ 27) µετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 3 έως 7.
2. Το άρθρο 35 του ν. 2160/1993.
3. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 2160/1993.
4. Το άρθρο 37 του ν. 2160/1993.
5. Τα άρθρα 3, 4, 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.
3342/2005.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ
ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/136/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/58/ΕΚ,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 168
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3471/2006 (A’133):
α) το στοιχείο αρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. «δεδοµένα θέσης»: τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή από µια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη
γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού του χρήστη µια
διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»
β) Το στοιχείο αρ. 6 διαγράφεται και τα στοιχεία µε αρ. 7 έως
11 αναριθµούνται σε στοιχεία µε αρ. 6 έως 10.
γ) Στο στοιχείο µε αρ. 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Στον ορισµό αυτόν, περιλαµβάνονται τα σύντοµα µηνύµατα
κειµένου, µηνύµατα πολυµέσων και άλλες παρεµφερείς εφαρµογές.»
δ) Προστίθεται στοιχείο µε αρ. 11 ως εξής:
«11. «παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, µη εξουσιοδοτηµένη διάδοση ή
προσπέλαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατά οποιονδήποτε
άλλο τρόπο σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»
Άρθρο 169
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3471/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του παρόντος νόµου
έχουν εφαρµογή κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
στο πλαίσιο της παροχής διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαµβανοµένων αυτών που υποστηρίζουν συσκευές
συλλογής δεδοµένων και ταυτοποίησης. Για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο µη διαθεσίµων στο κοινό δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρµόζεται ο ν. 2472/1997 (Α’50),
όπως ισχύει.»
Άρθρο 170
Στο άρθρο 4 του ν. 3471/2006, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε
ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στον τερµατικό εξοπλισµό
συνδροµητή ή χρήστη επιτρέπεται µόνο αν ο συγκεκριµένος συνδροµητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του µετά από
σαφή και εκτενή ενηµέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεση του συνδροµητή ή
χρήστη µπορεί να δίδεται µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων στο φυλλοµετρητή ιστού ή µέσω άλλης εφαρµογής. Τα παραπάνω δεν
εµποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή
πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια
της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας
της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο
χρήστης ή ο συνδροµητής. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης.»
Άρθρο 171
1. Το άρθρο 5 του ν. 3471/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
περιλαµβανοµένων των δεδοµένων κίνησης και θέσης, πρέπει να
περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για την εξυπηρέτηση
των σκοπών της.
2. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον εφόσον:
α) ο συνδροµητής ή ο χρήστης µετά από ενηµέρωση για το
είδος των δεδοµένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών έχει συγκατατεθεί, ή
β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης,
στην οποία ο συνδροµητής ή ο χρήστης είναι συµβαλλόµενο
µέρος, ή για τη λήψη µέτρων κατά το προσυµβατικό στάδιο, µετά
από αίτηση του συνδροµητή.
3. Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τη συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη, η σχετική δήλωση δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην τελευταία περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε
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πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του η οποία
καταγράφεται µε ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµη στον χρήστη ή συνδροµητή και µπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί.
4. Ο σχεδιασµός και η επιλογή των τεχνικών µέσων και των
πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και ο εξοπλισµός για την
παροχή διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να γίνονται µε βασικό κριτήριο την επεξεργασία
όσο το δυνατόν λιγότερων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Ο φορέας παροχής διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και µε την επιφύλαξη του ν. 3783/2009 (Α’ 136), όπως
ισχύει, να καθιστά δυνατή τη χρήση και πληρωµή των υπηρεσιών
αυτών ανωνύµως ή µε ψευδώνυµο. Σε περίπτωση αµφισβήτησης
της τεχνικής δυνατότητας της ανώνυµης και ψευδώνυµης χρήσης και πληρωµής των υπηρεσιών αυτών, γνωµοδοτεί η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).»
2. Το άρθρο 6 του ν. 3471/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δεδοµένα κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται
από τον φορέα παροχής δηµοσίου δικτύου ή και διαθέσιµης στο
κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε τη λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυµα, µε την επιφύλαξη του ν. 3917/2011 (Α’22), καθώς και των παραγράφων 2
έως 6 του παρόντος άρθρου.
2. Για τη χρέωση των συνδροµητών και την πληρωµή των διασυνδέσεων, εφόσον είναι αναγκαίο, ο φορέας παροχής δηµόσιου δικτύου ή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα δεδοµένα κίνησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ενηµερώνει τον συνδροµητή σχετικά µε τον τύπο των δεδοµένων
κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και σχετικά
µε τη διάρκεια της επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή για το
σκοπό της χρέωσης και πληρωµής επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες
από την ηµεροµηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αµφισβητήθηκε ο λογαριασµός ή δεν εξοφλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή η
επεξεργασία επιτρέπεται µέχρι την αµετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Η διαβίβαση των δεδοµένων κίνησης σε άλλο φορέα παροχής δηµοσίου δικτύου ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται για το σκοπό της χρέωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο συνδροµητής ή ο χρήστης ενηµερώνεται µε τρόπο σαφή και πρόσφορο,
εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα, κατά την κατάρτιση της σύµβασης ή πριν τη διαβίβαση. Οµοίως, επιτρέπεται η διαβίβαση των
αναγκαίων δεδοµένων κίνησης και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που αφορούν στη σύµβαση µε αποκλειστικό σκοπό
την είσπραξη του λογαριασµού, υπό τον όρο ότι ο συνδροµητής
ή ο χρήστης ενηµερώνεται µε τρόπο σαφή και πρόσφορο, εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα, κατά την κατάρτιση της σύµβασης ή πριν τη διαβίβαση.
3. Για την εµπορική προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας,
ο φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να επεξεργάζεται τα δεδοµένα κίνησης
στην απαιτούµενη έκταση και για την απαιτούµενη διάρκεια, αντιστοίχως, µόνον εφόσον ο συνδροµητής ή χρήστης έχει προηγουµένως συγκατατεθεί αφού ενηµερωθεί σχετικά µε τον τύπο
των δεδοµένων κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
καθώς και σχετικά µε τη διάρκεια της επεξεργασίας. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Αν ανακληθεί και εφόσον τα δεδοµένα έχουν εντωµεταξύ ανακοινωθεί σε τρίτους, η
ανάκληση ανακοινώνεται σε αυτούς µε φροντίδα του φορέα. Ο
φορέας παροχής δηµοσίου δικτύου ή και διαθέσιµων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, απαγορεύεται να εξαρτά
την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς το συνδροµητή ή το χρήστη από τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδοµένων
αυτών, για σκοπούς άλλους από εκείνους που εξυπηρετούν
άµεσα την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αφορούν τα
άρθρα του παρόντος νόµου.
4. Επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοµένων που υποδεικνύουν
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τη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή ή χρήστη δηµόσιου δικτύου ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσίας
προστιθέµενης αξίας, µόνον εφόσον αυτά καθίστανται ανώνυµα
ή µε τη ρητή συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη, στην απαιτούµενη έκταση και για την απαιτούµενη διάρκεια για την παροχή
µίας υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενηµερώνει τον χρήστη ή τον συνδροµητή, πριν από τη
χορήγηση της συγκατάθεσής του, σχετικά µε τον τύπο των δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους σκοπούς και
τη διάρκεια της εν λόγω επεξεργασίας, καθώς και σχετικά µε το
ενδεχόµενο µετάδοσής τους σε τρίτους για το σκοπό παροχής
της υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Η συγκατάθεση µπορεί να
ανακληθεί οποτεδήποτε. Στον χρήστη ή συνδροµητή πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε σύνδεση µε το δίκτυο ή µετάδοση µίας επικοινωνίας, να αρνείται προσωρινά την επεξεργασία
των εν λόγω δεδοµένων µε απλά µέσα και ατελώς.
5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του συνδροµητή ή του χρήστη, η επεξεργασία δεδοµένων
θέσης από τους φορείς παροχής δηµοσίου δικτύου ή διαθέσιµης
στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου
να παρέχουν στις αρµόδιες για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος και µόνο για το
συγκεκριµένο αυτό σκοπό. Με πράξη της Αρχής Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται όταν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ενηµερώνεται από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα
για τα δεδοµένα κίνησης, µε σκοπό την επίλυση διαφορών που
σχετίζονται ιδίως µε τη διασύνδεση ή τη χρέωση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 172
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 3471/ 2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, µπορούν να χρησιµοποιούνται για
την απευθείας προώθηση παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών
του προµηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόµοιων σκοπών,
ακόµη και όταν ο αποδέκτης του µηνύµατος δεν έχει δώσει εκ
των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του
παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, µε εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό κατά τη
συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε µήνυµα, σε
περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή
τη χρήση.
4. Απαγορεύεται η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που έχουν σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους διαφηµιστικούς
σκοπούς, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου
αποστέλλεται το µήνυµα, καθώς επίσης και µια έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του µηνύµατος µπορεί να ζητεί
τον τερµατισµό της επικοινωνίας, ή κατά παράβαση του άρθρου
5 του π.δ. 131/2003 (Α’116), ως ισχύει, ή όταν ενθαρρύνονται οι
αποδέκτες να επισκεφθούν ιστοσελίδες που παραβιάζουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο.»
2. Μετά την παράγραφο 4 προστίθενται παράγραφοι, 5 και 6,
ως εξής:
«5. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, που
καθορίζονται µε κοινή πράξη της Α.Π.Δ.Π.Χ. και της Α.Δ.Α.Ε., για
την αποτροπή της µη ζητηθείσας επικοινωνίας. Από τον φορέα
παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
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νωνιών που παραβίασε από αµέλεια την υποχρέωση αυτή, καθώς
και την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2, οι αποδέκτες µη ζητηθείσας επικοινωνίας, έχουν το
δικαίωµα να αξιώσουν αποζηµίωση για κάθε περιουσιακή ζηµία
ή χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφαρµόζεται αναλογικώς η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Ο
φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση και στη λήψη µέτρων ώστε να µην επαναληφθεί η παραβίαση στο µέλλον εφόσον
αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει αµέλεια.
6. Εκτός της αποζηµίωσης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος νόµου, οι αποδέκτες µη ζητηθείσας επικοινωνίας, καθώς
και οι φορείς παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαίωµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 14 παρ. 3 του παρόντος νόµου, να απαιτήσουν από
όποιον παραβιάζει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, να µην επαναλάβει
την παραβίαση στο µέλλον, µε απειλή χρηµατικής ποινής.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναριθµείται σε
παράγραφο 7.
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, προστίθεται παράγραφος
8, ως εξής:
«8. Η Α.Π.Δ.Π.Χ. ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή
του Κανονισµού 2006/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 364, 9.12.2004) στον τοµέα της µη ζητηθείσας επικοινωνίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η κ.υ.α. Ζ1827/2006 (Β’1086, 9.8.2006), όπως ισχύει.»
Άρθρο 173
1. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 3471/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ασφάλεια Επεξεργασίας».
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3471/2006 προστίθενται παράγραφοι 3 έως 10, ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, όπως
ισχύει, µε τα µέτρα του παρόντος άρθρου κατ’ ελάχιστον:
α) εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να έχει µόνον εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για
νοµίµως εγκεκριµένους σκοπούς,
β) προστατεύονται τα αποθηκευµένα ή διαβιβασθέντα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση και από µη εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της
αποθήκευσης, πρόσβασης ή αποκάλυψης και
γ) διασφαλίζεται η εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση
µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Συναφείς ειδικές διατάξεις, καθώς και Κανονισµοί Ανεξαρτήτων
Αρχών, εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι αρµόδιες αρχές εκδίδουν συστάσεις σχετικά µε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται µε τα µέτρα των προηγούµενων παραγράφων.
5. Σε περίπτωση παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί αµελλητί την παραβίαση
στην Α.Π.Δ.Π.Χ. και στην Α.Δ.Α.Ε.. Η γνωστοποίηση προς τις αρµόδιες αρχές περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφή της φύσης
της παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των σηµείων επαφής από τα οποία µπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Περιγράφονται επίσης οι συνέπειες της
παραβίασης και τα µέτρα που προτάθηκαν ή λήφθηκαν από τον
φορέα για την αντιµετώπιση της παραβίασης.
6. Όταν η παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του συνδροµητή ή άλλου ατόµου,
ο φορέας ενηµερώνει αµελλητί για την παραβίαση αυτή και τον
θιγόµενο συνδροµητή ή το θιγόµενο άτοµο. Η ενηµέρωση του
προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφή
της φύσης της παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
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και των σηµείων επαφής από τα οποία µπορούν να αποκτηθούν
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και συστάσεις που δύνανται
να περιορίσουν ενδεχόµενα δυσµενή αποτελέσµατα της παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Η ενηµέρωση του θιγόµενου συνδροµητή ή του θιγόµενου
ατόµου για την παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
δεν είναι αναγκαία, εάν ο φορέας έχει αποδείξει κατά ικανοποιητικό τρόπο στις αρµόδιες αρχές, ότι έχει εφαρµόσει τα κατάλληλα τεχνολογικά µέτρα προστασίας και ότι τα µέτρα αυτά
εφαρµόσθηκαν για τα δεδοµένα που αφορούσε η παραβίαση της
ασφάλειας. Αυτά τα τεχνολογικά µέτρα προστασίας πρέπει, κατ’
ελάχιστον, να περιλαµβάνουν ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδοµένων, ώστε να µην είναι δυνατή η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Αν ο φορέας δεν έχει προβεί σε ενηµέρωση σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες αρχές,
αφού εξετάσουν τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις της παραβίασης, δύνανται να του ζητήσουν να το πράξει.
8. Με κοινή πράξη τους, η Α.Π.Δ.Π.Χ. και η Α.Δ.Α.Ε. δύνανται
να εκδίδουν οδηγίες σχετικά µε τις περιστάσεις κατά τις οποίες
απαιτείται από τον φορέα η γνωστοποίηση των παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το µορφότυπο της εν λόγω
γνωστοποίησης, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή.
9. Οι φορείς που παρέχουν διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τηρούν αρχείο παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνει την περιγραφή
των σχετικών περιστατικών, τα αποτελέσµατά τους και τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβησαν, µε στοιχεία επαρκή
ώστε να δύνανται οι αρµόδιες αρχές να διαπιστώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω αρχείο περιλαµβάνει µόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται προς
το σκοπό αυτόν.
10. Για τη διαχείριση των παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνονται αµοιβαία για τα µέτρα
που προτίθενται να λάβουν.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3471/2006 αναριθµείται ως
παράγραφος 11.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 174
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 176 έως και 186 είναι η
ανάπτυξη, η οργάνωση και η εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικότητας µικρής κλίµακας στο πεδίο του Αλιευτικού Τουρισµού, µε επιδίωξη τη στήριξη του αλιευτικού εισοδήµατος και
της τοπικής οικονοµίας, στο πλαίσιο εµπλουτισµού και διαφοροποίησης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, καθώς και αύξησης της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.
Άρθρο 175
Ορισµοί
1. Αλιευτικός Τουρισµός είναι ειδική µορφή Τουρισµού Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηµατικά οργανωµένων τουριστικών υπηρεσιών και
αγαθών, που συνδέονται µε την αλιευτική, σπογγαλιευτική και
υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των
αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και
τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές
και τα τοπικά έθιµα, που σχετίζονται µε αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονοµία σε
σχέση µε την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές µε βάση τα τοπικά έθιµα, τον τοπικό πολιτισµό
και τις τοπικές παραδόσεις.
2. Ο Αλιευτικός Τουρισµός περιλαµβάνει επίσης:
α. την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και µεθόδων
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εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών και της χρήσης συγκεκριµένων µεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους
τουρίστες-επισκέπτες ή και την άµεση και ενεργό συµµετοχή των
τουριστών-επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίµνια ζώνη,
β. την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες,
παρόχθιες και παραλίµνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων,
γ. την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης, παρακολούθησης ή
συµµετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν µε στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση
γνώσεων και εµπειριών του επισκέπτη-τουρίστα µέσω της επαφής του µε την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση
εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων για όλα τα ανωτέρω.
3. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισµού, είναι κάθε επιχείρηση η
οποία παρέχει τις υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και πρέπει: α) να ανήκει σε επαγγελµατία αλιέα
ή επαγγελµατίες αλιείς ή συνεταιρισµούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές ή το κεφάλαιό της να ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε
επαγγελµατία αλιέα ή επαγγελµατίες αλιείς ή συνεταιρισµούς
αυτών ή υδατοκαλλιεργητές και β) να χρησιµοποιεί επαγγελµατικά αλιευτικά ή και σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσηµα καταχωρισµένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο
Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών Υδάτων.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου,
επαγγελµατίας αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο
που είναι νόµιµος κάτοχος επαγγελµατικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους έστω και σε ποσοστό και το σκάφος είναι
καταχωρισµένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων και διεξάγει ατοµικά ή σε
συνεργασία µε άλλα πρόσωπα τη δραστηριότητα της επαγγελµατικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκοµιδή υδροβίων οργανισµών σε γλυκά, υφάλµυρα
ή θαλάσσια ύδατα, για εµπορικούς σκοπούς.
Άρθρο 176
Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
Αλιευτικού Τουρισµού
1. Προκειµένου µια επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισµού να ασκήσει νοµίµως οποιαδήποτε δραστηριότητα του άρθρου 177 ,
εκτός από τις δραστηριότητες του εδαφίου α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 177 , θα πρέπει να διαθέτει όλες τις σχετικές µε
τη δραστηριότητα αυτή προβλεπόµενες άδειες ή µπορεί να συνεργαστεί µε νόµιµα αδειοδοτηµένους παρόχους της υπηρεσίας
αυτής.
2. Συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισµού και
τουριστικών γραφείων, ταξιδιωτικών οργανισµών ή διοργανωτών
οργανωµένων ταξιδιών ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, για
παροχή στους πελάτες τους αντιστοίχων τουριστικών υπηρεσιών
για δραστηριότητες του άρθρου 177 είναι απολύτως άκυρες, αν
η επιχείρηση που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες για δραστηριότητες του άρθρου 177 δεν διαθέτει σε ισχύ την Ειδική Άδεια
Αλιευτικού Τουρισµού του άρθρου 183.
3. Η αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 177, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Στο µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται από
τον Ε.Ο.Τ. σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2160/1993, καταχωρούνται και οι Επιχειρήσεις Αλιευτικού Τουρισµού του παρόντος νόµου.
5. Κάθε επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισµού µπορεί να χρησιµοποιεί µικρά λεωφορεία τύπου «βαν», καθώς και αυτοκίνητα τύπου
«4Χ4», νοµίµως αδειοδοτηµένα στο όνοµα της επιχείρησης ή νοµίµως µισθωµένα µε απλή µίσθωση ή µε τη διαδικασία leasing,
αποκλειστικώς και µόνο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας
της και των πελατών της κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε
δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισµού.
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Άρθρο 177
Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού
επί αλιευτικών σκαφών
1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία, ως δραστηριότητα αλιευτικού
τουρισµού, πραγµατοποιείται αποκλειστικά από αλιευτικό ή
σπογγαλιευτικό σκάφος καταχωρισµένο στο Εθνικό Αλιευτικό
Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων
εφοδιασµένο αντίστοιχα µε επαγγελµατική άδεια αλιείας ή επαγγελµατική άδεια σπογγαλιείας µε δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόµων που δεν ανήκουν στο πλήρωµα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου.
2. Ο επαγγελµατίας αλιέας, κάτοχος επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους, µπορεί να αναπτύξει επιχειρηµατικές δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού, εφόσον αυτές διεξάγονται µε τη
χρήση επαγγελµατικών µέσων και εξοπλισµού σύµφωνα µε τον
Αλιευτικό Κώδικα (ν.δ. 420/1970) και τους εκάστοτε ισχύοντες
Γενικούς Κανονισµούς Λιµένα.
3. Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασµένα µε
επαγγελµατική άδεια αλιείας και Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού, να χρησιµοποιούνται, για την επιχειρηµατική άσκηση αλιευτικού τουρισµού και να επιβιβάζονται σε αυτά επισκέπτεςτουρίστες για τη συµµετοχή τους µόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού.
Άρθρο 178
Επισκέπτες – τουρίστες αλιευτικού τουρισµού
1. Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών-τουριστών σε επαγγελµατικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται από τη Λιµενική Αρχή που έχει καταγράψει στα οικεία µητρώα το σκάφος
αυτό και εφόσον συµπεριλαµβάνεται στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού του άρθρου 181.
2. Επισκέπτες - τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
3. Ατοµική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες - τουρίστες δεν
απαιτείται.
4. Τα επαγγελµατικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που
χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού,
είναι υποχρεωµένα να αποβιβάζουν τους επιβαίνοντες επισκέπτες - τουρίστες στο λιµένα της επιβίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα
γεγονότα ανωτέρας βίας.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κανονισµών Λιµένα.
Άρθρο 179
Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων
αλιευτικού τουρισµού
1. Ο αλιευτικός τουρισµός διεξάγεται εντός της αιγιαλίτιδας
ζώνης της χώρας, καθώς και των πλεύσιµων ποταµών, λιµνών και
λιµνοθαλασσών, όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και
εκτροφή υδρόβιων οργανισµών, τηρουµένων των διατάξεων για
την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, των θαλάσσιων πάρκων και των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών µνηµείων.
2. Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισµού δύνανται να
πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, και στη χερσαία παράκτια,
παραλίµνια και παρόχθια ζώνη.
Άρθρο 180
Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισµού, µέθοδοι και
µέσα αλιείας, µέτρα ασφαλείας
1. Οι δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισµού επί του σκάφους µπορούν να λαµβάνουν χώρα σε χρονική περίοδο και περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση αλιείας για το χρησιµοποιούµενο εργαλείο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
των Γενικών Κανονισµών Λιµένα, τους περιορισµούς της αδείας
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του σκάφους, τις εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρµόδιας λιµενικής αρχής.
2. Τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και στην έκταση
που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την άδεια του
σκάφους, καθώς και να είναι εφοδιασµένα µε στέγαστρο, οποιασδήποτε µορφής, για προστασία των επιβαινόντων.
3. Για αλιευτικά, βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας και
σπογγαλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος λιγότερο από 24 µ., εφαρµόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ’ αριθ. 23 και 26 Γενικών
Κανονισµών Λιµένα όπως ισχύουν (Β’ 231 και Β’ 441).
4. Ο αλιευτικός τουρισµός µπορεί να διεξάγεται χρησιµοποιώντας τις αλιευτικές ή τις σπογγαλιευτικές µεθόδους και εργαλεία που καθορίζονται τόσο στην αντίστοιχη επαγγελµατική
άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας όσο και στην αντίστοιχη Ειδική
Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού του άρθρου 181. Στην Ειδική Άδεια
Αλιευτικού Τουρισµού πρέπει να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιµοποιούν οι επιβάτες - τουρίστες.
5. Τα αλιεύµατα ανήκουν στον επαγγελµατία αλιέα και µπορούν να διατεθούν προς πώληση σύµφωνα µε την επαγγελµατική
αλιευτική άδεια του σκάφους.
6. Όλα τα επαγγελµατικά αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη
που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού συµµορφώνονται, κατά τη χρήση τους, σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού, µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν
για τα τουριστικά σκάφη, και διαθέτουν το προβλεπόµενο ιατρικό
και φαρµακευτικό υλικό, καθώς και τα προβλεπόµενα σωστικά
και πυροσβεστικά µέσα.
Άρθρο 181
Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού
1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού εφοδιάζεται µε σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού
Τουρισµού που εκδίδεται και χορηγείται από τη Λιµενική Αρχή
που έχει καταχωρήσει το σκάφος στα οικεία µητρώα της.
2. Δικαίωµα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής
Άδειας Αλιευτικού Τουρισµού έχει κάθε επαγγελµατίας αλιέας ή
σπογγαλιέας κάτοχος αδειοδοτηµένου επαγγελµατικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους, καθώς και κάθε υδατοκαλλιεργητής και συνεταιρισµός αλιέων που κατέχει αδειοδοτηµένο
αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος.
3. Με προεδρικό διάταγµα αρµοδιότητας των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και
Τουρισµού, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
που εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη
της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισµού. Στο προεδρικό αυτό
διάταγµα καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της, το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο επιτρεπόµενος αλιευτικός και ο αναγκαίος λοιπός εξοπλισµός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτοµέρειες που αναφέρονται
στο σήµα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελµατικά
αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισµό, ο µέγιστος αριθµός επιβαινόντων, η µέγιστη απόσταση από
την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι καιρικές
συνθήκες για την εκτέλεση προγραµµάτων αλιευτικού τουρισµού, τα αναγκαία µέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων,
καθώς και ζητήµατα της ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήµατος, οι ελάχιστες απαιτήσεις για πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι δυνατόν, και θέµατα σχετικά µε την
εκτέλεση των προγραµµάτων του αλιευτικού τουρισµού.
4. Η αρµόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού
Τουρισµού του παρόντος άρθρου αρχή υποχρεούται εντός
µηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση της, να ενηµερώνει εγγράφως τον ΕΟΤ για την τήρηση του κεντρικού µητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.
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5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελµατικών αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών σκαφών που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού, πρέπει να ενηµερώνουν τα έγγραφα τα
σχετικά µε την ασφάλεια του σκάφους. Σε περίπτωση µετατροπών στα σκάφη διακόπτεται η ισχύς της ειδικής άδειας του παρόντος άρθρου από την έναρξη των εργασιών µετατροπής και
οι πλοιοκτήτες ή οι εκµεταλλευόµενοι αυτά υποχρεούνται αµέσως µετά το πέρας των εργασιών αυτών να υποβάλουν εκ νέου
αίτηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω διακοπή γίνεται
µε υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρµόδια αρχή που
χορήγησε την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 182
Κυρώσεις
1. Οι παραβάσεις της αλιευτικής νοµοθεσίας κατά την άσκηση
της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισµού τιµωρούνται µε
τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (Α’
27), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισµού µπορεί να ανακληθεί
για ένα το πολύ έτος, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οργάνου
που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελµατικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νοµοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συµπληρωµατικά των
ειδικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Αλιευτικής και Τουριστικής Νοµοθεσίας. Μετά
την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη
διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.
3. Μετά από δύο ανακλήσεις µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών,
δεν επιτρέπεται η χορήγηση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισµού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελµατία αλιέα,
σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή.
Άρθρο 183
Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις για τους
αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισµού
1. Οποιοδήποτε εισόδηµα προέρχεται από τον αλιευτικό τουρισµό δηλώνεται και φορολογείται ως αλιευτικό εισόδηµα, σύµφωνα µε τις ειδικές φορολογικές διατάξεις.
2. Οι επαγγελµατίες αλιείς και σπογγαλιείς που είναι πλοιοκτήτες επαγγελµατικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους και
τα αντίστοιχα πληρώµατα των σκαφών αυτών κατά την απασχόλησή τους στον αλιευτικό τουρισµό ως συµπληρωµατική απασχόληση της κύριας απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το καθαρό ατοµικό
αλιευτικό ή/και αγροτικό εισόδηµά τους υπερβαίνει το 50% του
συνόλου του ατοµικού εισοδήµατός τους.
Άρθρο 184
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα αρ. 23, (Β’ 231/1.3.2000) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να
έχουν άδεια να µεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισµού.»
2. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 προστίθενται, ως αριθµός 7.α., οι επιχειρήσεις Αλιευτικού Τουρισµού.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Κεφαλαίου ΣΤ: Κεφάλαιο Δυτών του Βιβλίου Δεύτερου του ν.δ. 420/ 1970 - Αλιευτικός Κώδικας, προστίθεται στο τέλος της, περίπτωση στ’ ως
ακολούθως:
«στ. Επιχορηγήσεις προς το Κεφάλαιο Δυτών για τη λειτουργία
και την ανάπτυξη της Σχολής Δυτών Καλύµνου: 1. Επιτρέπεται
και είναι νόµιµη η κατάθεση χρηµάτων από το Δήµο Καλυµνίων,
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή σωµατείο ή σύλλογο, στον ειδικό λογαριασµό του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) µε την επωνυµία
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Κεφάλαιο Δυτών», ως επιχορήγηση του λογαριασµού αυτού και
µε σκοπό αποκλειστικά και µόνο την κάλυψη των πάσης φύσεως
δαπανών λειτουργίας και ανάπτυξης της Σχολής Δυτών Καλύµνου τηρουµένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρηµατοδότηση και λειτουργία της σχολής αυτής,
καθώς και των ισχυουσών διατάξεων για τη νοµιµότητα των δαπανών εκάστου από τους ανωτέρω επιχορηγούντες. 2. Πριν την
κατάθεση στον ανωτέρω ειδικό λογαριασµό οποιουδήποτε
ποσού από τους ανωτέρω επιχορηγούντες, θα πρέπει ο εκάστοτε
επιχορηγών να αποστείλει προς τη Διοίκηση του ΝΑΤ έγγραφη
γνωστοποίηση της σχετικής του απόφασης µε αιτιολόγηση και
αναγραφή σε αυτήν του συγκεκριµένου ποσού, καθώς και των
όρων και του σκοπού της σκοπούµενης επιχορήγησης και στη
συνέχεια θα πρέπει η Διοίκηση του ΝΑΤ να αποστείλει προς τον
επιχορηγούντα αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής της απόφασης
αυτής, καθώς και της αντίστοιχης επιχορήγησης.»
Άρθρο 185
1. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σηµείο του
κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και
πρόνοιας, όπως αυτά ταξινοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Κτιριοδοµικού Κανονισµού (υ.α. 3046/304/1989 Δ’ 59/ 3.2.1989)
και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, καθώς και
κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστηµάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα
(50) άτοµα, απόσταση µικρότερη από τριάντα (30) µέτρα, µετρούµενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου
επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνα εξαερώσεως, µε την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές
όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσµοθετηµένες
ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νοµίµως είτε δεν υπάρχει
ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσµοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η µείωση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων για την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων
µε αντλίες καυσίµων, από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή
χώρων, µε χρήσεις µίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο
α’ της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση
πρατήρια υγρών καυσίµων ή σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων, λάβουν συγκεκριµένα
κατάλληλα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν µε σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία θα
εκδοθεί εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. To εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή οµόρου ή τρίτου
οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίµων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο ή
χώρος µε χρήση µία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α’
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το πρατήριο υγρών
καυσίµων θα τηρεί την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των
τριάντα (30) µέτρων του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων
- οικοπέδων µε χρήση µία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο
α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσµοθετηµένων χρήσεων γης τότε τα
πρατήρια υγρών καυσίµων ή και οι σταθµοί αυτοκινήτων εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων, υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριµένα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας, των οποίων

οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν µε τη σχετική
απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων απαιτείται να µειωθεί.
Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις µε θεσµοθετηµένες
χρήσεις γης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν υπάγονται, σε καµία περίπτωση, στην υποχρέωση
τήρησης της απόστασης των τριάντα (30) µέτρων από λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίµων ή και σταθµούς αυτοκινήτων
που είναι εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων και επιπλέον στη
λήψη συγκεκριµένων κατάλληλων προστατευτικών µέτρων
ασφαλείας.
Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υγρών καυσίµων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς τροφίµων ή
άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίµων και η είσοδος ή έξοδος των οχηµάτων από και προς αυτό πραγµατοποιείται από τον
υπάρχοντα κόµβο σύνδεσης ή είσοδο - έξοδο της υπεραγοράς
τροφίµων ή άλλων ειδών.»
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.
3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων ή σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων, που
λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση µικρότερη από
τριάντα (30) µέτρα από κτίρια και χώρους µε χρήσεις αυτές που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποµακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται µόνο οι σταθµοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάµενες θέσεις τους
εφόσον εφοδιαστούν µε άδεια λειτουργίας µόνο στο µέρος που
αφορά τη στάθµευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίµων.
Επιπλέον, είναι δυνατή η µείωση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων, για τα υφιστάµενα πρατήρια
υγρών καυσίµων και τους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης που είναι εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων, από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων, µε χρήσεις µίας εξ αυτών
που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου,
εφόσον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίµων ή σταθµοί λάβουν
συγκεκριµένα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας, των
οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν µε
τη σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίµων των σταθµών που,
παρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριµένων κατάλληλων προστατευτικών µέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει
µε τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριµένων κατάλληλων προστατευτικών µέτρων ασφαλείας, αποµακρύνονται εντός επταετίας
από της ισχύος του υπόψη νόµου.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα φυσικά πρόσωπα ή µέλη εταιρειών προκειµένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων ή µικτών ή αµιγώς υγραερίου δηµόσιας χρήσης, απαιτείται
να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µε βάση τις διατάξεις
αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίµων ή µικτού ή αµιγώς υγραερίου σε
οµογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς
και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι
οµογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
επιδεικνύουν ακόµα και το σε ισχύ δελτίο παραµονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθµός µητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυµες εταιρείες που έχουν την
έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των µετόχων.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 31 του π.δ. 595/ 1984,
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που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 27 του π.δ. 269/ 1998 (Α’ 196),
καταργούνται και η παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης κτιριακών εγκαταστάσεων ή
χώρων µε θεσµοθετηµένες χρήσεις γης των εδαφίων δ’, ε’ και
στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α’ 242) και το
άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) σε απόσταση µικρότερη της
ελάχιστα προβλεπόµενης στις περιπτώσεις αυτές, από εγκατάσταση λειτουργούντος ή υπό ίδρυση µικτού ή αµιγώς υγραερίου
πρατηρίου ή υφιστάµενου µικτού πρατηρίου που έχει προέλθει
από µετατροπή λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίµων,
διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου εντός
επταετίας από την ισχύ του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν
αυτό ιδρύθηκε προγενέστερα ή µεταγενέστερα των εγκαταστάσεων αυτών. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρατήρια λάβουν συγκεκριµένα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα
ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα
εξειδικευθούν µε σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είναι δυνατή η µείωση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας τους από κτίρια ή χώρους µε θεσµοθετηµένες
χρήσεις γης των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
1 του π.δ. 282/1999 (Α’ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010
(Α’ 208). Τα µικτά ή αµιγώς υγραερίου πρατήρια που, παρά τη
λήψη των ανωτέρω συγκεκριµένων κατάλληλων προστατευτικών
µέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε αποστάσεις µικρότερες
των νέων τιθέµενων ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ.
595/1984, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999
(Α’ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), αποµακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόµου.»
6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των εδαφίων ε’ και
στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, που τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’
208), καθορίζονται σε πενήντα (50) µέτρα.»
7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 προστίθεται νέο εδάφιο β’ ως εξής:
«β. Οι υπόγειες δεξαµενές υγρών ή αερίων καυσίµων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίµων των πρατηρίων
υγρών ή αερίων καυσίµων µεικτών ή αµιγών, καθώς και των σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών ή αερίων καυσίµων µεικτών
ή αµιγών, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου
περιοχές αντίστοιχα, χωρίς να προσµετρώνται στη κάλυψη και
στη δόµηση, ακόµη και στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλες
χρήσεις µέσα στο ίδιο ακίνητο πέραν των χρήσεων που αφορούν
την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου).»
8. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α’216 ) προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Τα πρατήρια υγρών ή αερίων καυσίµων µεικτών ή αµιγών,
καθώς και οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών ή αερίων
καυσίµων µεικτών ή αµιγών, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου
περιοχές δοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985
(Δ’ 270). Τα δε στέγαστρα αντλιών και οι υπόγειες δεξαµενές
υγρών και αερίων καυσίµων των παραπάνω εγκαταστάσεων δεν
προσµετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόµησης και τοποθετούνται ελεύθερα στο γήπεδο σε θέσεις που
εγκρίνει η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς να τηρούνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες αποστάσεις από τα πλάγια όρια του γηπέδου.
Σε περίπτωση που στο ίδιο αγροτεµάχιο υφίσταται πρατήριο
υγρών ή αερίων καυσίµων ή σταθµός αυτοκινήτων µε αντλίες
υγρών ή αερίων καυσίµων και πρόκειται να εγκατασταθεί άλλη
χρήση που δεν σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση των πελατών του
πρατηρίου ή του σταθµού αυτοκινήτων, ή υφίσταται στο αγροτεµάχιο άλλη χρήση και πρόκειται να εγκατασταθεί και πρατήριο
υγρών ή αερίων καυσίµων ή σταθµός αυτοκινήτων µε αντλίες
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υγρών ή αερίων καυσίµων, θα εφαρµόζονται για το σύνολο του
αγροτεµαχίου οι τυχόν δυσµενέστεροι όροι και περιορισµοί δόµησης που καθορίζονται για την κάθε επί µέρους χρήση.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) και του
π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13
του π.δ. 118/2006 (Α’ 119), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής ορίζεται
πως για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίµων απαιτείται ο
ορισµός Υπεύθυνου Λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος η οποία και θα αποτελεί απαραίτητο
δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων. Η υπόψη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δύναται να χορηγείται σε:
α) εκµεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίµων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίµων,
β) φυσικά πρόσωπα έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση
σχετικών επιµορφωτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την
ασφαλή και ορθή λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων,
γ) διπλωµατούχους ή τεχνολόγους µηχανικούς µε σχέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίµων, η δοµή, το περιεχόµενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την
απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εντός
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
10. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.
2963/2001 (Α’ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε το άρθρο
5 παρ.1 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η. Για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ και πριν την Πιστοποίησή του, εφόσον κατά την
έκδοσή της, έχει υποβάλει απλή αίτηση για Πιστοποίηση στον
αρµόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρµόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο µέχρι τη λήξη της
ανωτέρω προθεσµίας, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.
θ. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, εναλλακτικά, αντί της απαίτησης της παραπάνω παραγράφου, δύνανται
να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να συνεχίσουν να λειτουργούν
αντίστοιχα, µε διαπίστευση, µέχρι λήξης της ισχύος του σχετικού
πιστοποιητικού,
ι. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, που έλαβαν άδεια λειτουργίας σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη δεύτερη περίοδο της περίπτωσης ζ’ της
παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/ 2001, προ της παρούσας τροποποιήσεώς της, δύνανται είτε εντός του υπολειποµένου διαστήµατος των 6 µηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
τους, να υποβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία έκδοσης της άδειας
λειτουργίας τους, το πιστοποιητικό Διαπίστευσης είτε να πιστοποιηθούν εντός της οριζόµενης στο ανωτέρω εδάφιο α’ προθεσµίας 8 µηνών, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.
3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα Δηµόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO
9001 από κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα της Ελλάδος ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός οκτώ
(8) µηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισµού των όρων και
προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας τους, της παραγράφου 3 του
άρθρου 41 του παρόντος νόµου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος τα Δηµόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να
διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού
Ελέγχου µέχρι την πιστοποίησή τους.»
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12. To άρθρο 41 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του
ν. 3082/2002
(Α’ 316) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου
5 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 41
Διοικητικές κυρώσεις
1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών µε τον τεχνικό
έλεγχο των οχηµάτων στη χώρα διατάξεων των νόµων 1350/1983
(Α’ 55) και 3446/2006 (Α’ 49) και των διατάξεων του Κεφαλαίου
Β’ του νόµου αυτού, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή τους, δύνανται να επιβληθούν οι ακόλουθες
διοικητικές κυρώσεις:
α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37:
αα. πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν
διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου
ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίµου µπορεί να
ανέλθει έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από δέκα (10)
ηµέρες έως και ένα (1) χρόνο.
β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων αφαίρεση
του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ηµέρες έως τρεις (3)
µήνες.
Σε περίπτωση υποτροπής µέσα σε ένα έτος από την προηγούµενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προηγούµενη επιβάλλεται
τριπλάσια ποινή.
Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ να υποβληθεί
σε έλεγχο από το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο όργανο αφαιρείται
η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) ηµέρες. Σε περίπτωση υποτροπής µέσα σε ένα έτος από την προηγούµενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους
από την προηγούµενη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι περιπτώσεις των
παραβάσεων της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια
επιµέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχηµάτων ή και
παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονοµικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίµων
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα όργανα ελέγχου διενεργούν τους
ίδιους ελέγχους και στα Δηµόσια ΚΤΕΟ.
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη αναστέλλεται η λειτουργία Δηµοσίου ΚΤΕΟ σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του, όπως καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και µέχρι την αποκατάσταση τους.»
13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 (Α’ 289)
καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόσπαση των Επιθεωρητών Ελεγκτών στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων διαρκεί τρία (3) έτη, παρατείνεται µία ή περισσότερες
τριετίες, χωρίς τη γνώµη Υπηρεσιακού ή άλλου Συµβουλίου,
κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατόπιν εισήγησης
του Γενικού Επιθεωρητή και είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία
του υπαλλήλου. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών- Ελεγκτών ανακαλείται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών, µόνο για
λόγους αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πληµµελούς άσκησης αυτών ή κατόπιν αίτησης των ιδίων. Ο χρόνος της
απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου.»
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40)

αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που µεταφέρουν
µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, όταν τίθενται για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι οκτώ
(8) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού
µη συµπεριλαµβανοµένου, ή από το έτος της πρώτης αδείας κυκλοφορίας είτε στο εσωτερικό είτε σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συµπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από
το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του
έργου της µεταφοράς των µαθητών.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα
στα σχολικά λεωφορεία, που ταξινοµήθηκαν µε βάση την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αλλοδαπή
ή ηµεδαπή.»
15. Η παράγραφος 1α του άρθρου 2 του ν. 2671/1998 (Α’ 289),
που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.
1906/1990 (Α’ 157), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών γραµµών γίνεται µε βάση
άδειες που χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδοµών και Δικτύων. Δικαιούµενα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραµµών αποτελούν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα
τουριστικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ.
346/2001 (Α’ 233) ή του Κοινοτικού Κανονισµού 1071/2009 (L
300/51) για την εξυπηρέτηση διεθνών οδικών µεταφορών επιβατών. Η µέγιστη διάρκεια ισχύος των αδειών που αφορούν σε τακτικές γραµµές µεταξύ της Ελλάδας και των χωρών - µελών της
Ε.Ε. είναι πενταετής ενώ για τις άδειες τακτικών γραµµών µε
χώρες που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. η αντίστοιχη µέγιστη διάρκεια
είναι τριετής.
Οι τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας
και χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. συνδέουν την πρωτεύουσα των χωρών αυτών µε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Εξαιρετικά για χώρες που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. και είναι όµορες της Ελλάδας, οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές
δύναται να συνδέουν τις πρωτεύουσες των οµόρων νοµών και
των οµόρων περιφερειών των χωρών αυτών µε τις πρωτεύουσες
των οµόρων νοµών και των οµόρων περιφερειών της Ελλάδας.
2. Ειδικά για τις διεθνείς τακτικές γραµµές µεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε., κάθε αδειοδοτούµενη
ελληνική µεταφορική επιχείρηση εξυπηρετεί, το µέγιστο, το 50%
των διαθέσιµων, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δροµολογίων.
Προκειµένου για τη λειτουργία των ως άνω διεθνών τακτικών
γραµµών απαιτείται η σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ
της δικαιούµενης ηµεδαπής µεταφορικής επιχείρησης µε αντίστοιχη επιχείρηση της χώρας προορισµού. Η σύµβαση συνεργασίας, µε διάρκεια αντίστοιχη µε τη διάρκεια ισχύος της άδειας,
θα αφορά την από κοινού εκµετάλλευση των δροµολογίων και
την αµοιβαία εκπροσώπηση κάθε µεταφορικής επιχείρησης στη
χώρα προορισµού (παροχή πληροφόρησης, έκδοση εισιτηρίων
κ.λπ.). Καµία από τις αντισυµβαλλόµενες επιχειρήσεις (ηµεδαπή
- αλλοδαπή) δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί περισσότερα δροµολόγια από την επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη στην άλλη
χώρα. Δεν ικανοποιούνται αιτήσεις µεταφορών για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών γραµµών που περιέχουν συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ελληνικής και αλλοδαπής µεταφορικής
επιχείρησης οι οποίες δεν συµφωνούν µε τα προηγούµενα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Οι υφιστάµενες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραµµές
µεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατηρούνται για έξι (6) µήνες από την ισχύ του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 186
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.
3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνι-
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κούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά προτίµηση έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του
προσωπικού, καθώς και τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων
για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των
εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται
από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία
συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας
υπηρεσίας και ο επιβλέπων.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις
κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε
εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών
µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα
στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία για
έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες µετά το τέλος του εποµένου
της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε
την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας,
ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε τρεις µήνες από την
υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις
επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση
αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 και ο ανάδοχος, εάν δεν
αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο
δικαίωµα της ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις,
που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο
µέσα στην πιο πάνω τρίµηνη προθεσµία και τον καλεί για τη συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία
πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που
του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν µπορεί να
τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά
υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει,
να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω τρίµηνη προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν,
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα
στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν
από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη διευθύνουσα
υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ
νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστω-
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θεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
8 του άρθρου 53. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο
λογαριασµό.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των
οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι
τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή
άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και τον επιβλέποντα,
προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση
και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών.»
5 Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του
ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις επί µέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον
έλεγχο της υπηρεσίας.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε δικαίωµά του
από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί
και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
75Α ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από
κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης,
ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3010/2002 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3920/2011 (Α’ 33)
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σταθµών: α) του Μετρό
Αθήνας και του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου και ΤΡΑΜ της
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που
κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε., β) των θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και
γ) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου
(Ε.Π.Σ.Ε.) του ν. 3920/2011, µπορεί να καθορίζονται, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ο.Α.Σ.Α. και της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας
(Ο.Ρ.Σ.Α.) για τα έργα της Περιφέρειας Αττικής ή του Σ.Α.Σ.Θ.
και του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
(Ο.Ρ.ΘΕ.) για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εξαίρεση από
τις διατάξεις του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και από κάθε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη, χώροι για την κατασκευή αµαξοστασίων του
µετρό και σταθµών µετεπιβίβασης και χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων εγκαταστάσεων και προσβάσεων.»
8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 οι λέξεις
«Οικονοµίας και» µεταξύ των λέξεων «Υπουργού» και «Οικονοµικών» διαγράφονται.
9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3010/
2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα Αµαξοστάσια του Μετρό µπορεί να αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι µε τις κατωτέρω χρήσεις:
αα) Χώρος εναπόθεσης συρµών,
ββ) Επισκευαστική βάση,
γγ) Στέγαση γραφείων και βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, καθορίζονται, ύστερα από γνώµη του Ο.Ρ.Σ.Α. για την Περιφέρεια
Αττικής ή του Ο.Ρ.ΘΕ. για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι συγκεκριµένες
χρήσεις από τις παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης.»
11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.
3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι εταιρείες της παραγράφου 1 που έχουν
την ευθύνη της κατασκευής και εκµετάλλευσης ή συνεκµετάλλευσης των Σταθµών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθµευσης.»
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.
3010/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οι σταθµοί µετεπιβίβασης, οι χώροι στάθµευσης και τα
αµαξοστάσια πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των όρων δόµησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή κατασκευής
τους, ή αν αφορούν µόνο τις χρήσεις (i) έως (iv) και αα’ έως και
γγ’ της παραγράφου 3, οι απαιτούµενες άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έβδοµου
του ν. 1955/ 1991 (Α’ 112), ύστερα από έγκριση κυκλοφοριακής
µελέτης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικών όρων.»
13. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 2052/ 1992 (Α’
94), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το ν. 2947/2001
(Α’ 228), αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Η µελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων,
υπόγειων χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων,
των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση
των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαµόρφωσης επίγειων
χώρων, ανήκουν στην αρµοδιότητα του οικείου Δήµου. Αν τα πιο
πάνω έργα εκτελούνται κάτω από χώρους οι οποίοι δεν είναι κοινόχρηστοι ούτε κοινωφελείς που ανήκουν κατά κυριότητα στο
Δήµο, απαιτείται η συναίνεση του κυρίου του χώρου, η οποία,
προκειµένου για χώρο που ανήκει στο Δηµόσιο ή σε εποπτευόµενο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χορηγείται
από τον αρµόδιο Υπουργό, ύστερα από γνώµη του εποπτευόµενου νοµικού προσώπου, αν ο χώρος ανήκει σε αυτό.
6. Οι άδειες ίδρυσης των σταθµών χορηγούνται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήµου, η οποία
συνοδεύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόµο. Οι
οικοδοµικές και λοιπές άδειες που απαιτούνται κατά περίπτωση
χορηγούνται από τις αρµόδιες κατά νόµο υπηρεσίες. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται
ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και κάθε
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 187
Σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας Προώθησης και
Ανάπτυξης Τουρισµού
1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «MARKETING
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και µε το διακριτικό τίτλο «MARKETING GREECE Α.Ε.». Μόνοι της µέτοχοι είναι ο Σύνδεσµος Ελληνικών Του-

ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ελληνικό Δηµόσιο και η
ιδρυτική της πράξη θα διέπεται από τους όρους του παρόντος
άρθρου, καθώς και εκείνους οι οποίοι θα συµφωνηθούν µεταξύ
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Πολιτισµού και Τουρισµού και του
ΣΕΤΕ. Την ιδρυτική πράξη
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν οι ανωτέρω Υπουργοί και ο
Πρόεδρος του ΣΕΤΕ.
2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής.
3. Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος,
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.
4. Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
νόµου αυτού και, για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από
το νόµο αυτόν, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν το δηµόσιο τοµέα.
5. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων προβολής και διαφήµισης του ελληνικού τουρισµού
διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό. Επίσης, η µελέτη και έρευνα
της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς, η σύνταξη προτάσεων για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος ταυτοποίησης (branding system) για τον ελληνικό τουρισµό σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο,
καθώς και συναφείς µε την υποστήριξη του τουρισµού δραστηριότητες.
6. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2060.
7. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο
(1.000.000,00) ευρώ, διαιρούµενο σε εκατό χιλιάδες (100.000)
ονοµαστικές και δεσµευµένες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα
(10,00) ευρώ καθεµίας. Ο ΣΕΤΕ θα συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%),
θα εισφέρει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700,000,00) ευρώ
σε µετρητά και θα αναλάβει εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεµία.
Το Ελληνικό Δηµόσιο θα συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), θα εισφέρει το
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ σε µετρητά και
θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεµία. Σε περίπτωση που
το µετοχικό κεφάλαιο δεν έχει καταβληθεί στο σύνολό του εντός
εννεαµήνου από την έναρξη της διάρκειας της εταιρείας, αυτή
λύεται.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι εννεαµελές, εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων και η θητεία του είναι πενταετής.
9. Ο Μέτοχος Ελληνικό Δηµόσιο, µε κοινή δήλωση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού, έχει δικαίωµα να διορίσει το ένα τρίτο (1/3)
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920.
10. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας ορίζεται από τον
ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί την επιλογή
του στα µέλη που θα ορίζονται από το Ελληνικό Δηµόσιο, τα
οποία και έχουν δικαίωµα να εκφράσουν τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις τους, τις οποίες ο ΣΕΤΕ είναι επίσης υποχρεωµένος να
λαµβάνει σοβαρά υπόψη. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας
για τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας της θα ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Ελληνικού Δηµοσίου.
11. Η εταιρεία δεν θα διανέµει κέρδη, εκτός αν υπάρχει ειδική
απόφαση της Γενικής Συνέλευση των µετόχων η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
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Άρθρο 188
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επί
µέρους διατάξεις του».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για
την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη
Διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 29/3/2012, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
Πριν λάβει το λόγο ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι κατά τη συζήτηση του
ήδη αναγγελθέντος νοµοσχεδίου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Σπύρος Χαλβατζής, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής, ορίζει ως ειδικό αγορητή του ΚΚΕ τον
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ζιώγα.
Οµοίως ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής, ορίζει ως ειδικό αγορητή στο συζητούµενο νοµοσχέδιο τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ορίζει για το συζητούµενο νοµοσχέδιο ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Μουλόπουλο.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης, µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, ορίζει ως ειδικό αγορητή για το συζητούµενο νοµοσχέδιο τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη.
Παρακαλώ τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ τον κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε
τίτλο: «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ», το οποίο έρχεται σήµερα για συζήτηση επί της αρχής στην
Ολοµέλεια, αποτελείται από δύο αυτοτελή και διακριτά µέρη: Το
πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, δηλαδή τα άρθρα 1 έως 21, περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και
τροποποιούν τις διατάξεις του «Καλλικράτη» για την αντιµετώπιση λειτουργικών ζητηµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης. Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου,
δηλαδή τα άρθρα 22 έως 43, περιέχουν κατά κύριο λόγο ρυθµίσεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών υψηλής εξειδίκευσης
από τρίτες χώρες µε σκοπό την απασχόληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη και πιο επώδυνη κρίση στη µεταπολιτευτική της ιστορία. Πέρα, όµως, από τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που έφερε
στην επιφάνεια αυτή η σφοδρή κρίση, αποκαλύφθηκαν οι δοµικές αδυναµίες και οι χρόνιες παθογένειες του δηµοσίου τοµέα
και της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και η ατολµία του πολιτικού
συστήµατος για πραγµατική αλλαγή, το τίµηµα της οποίας πληρώνουµε σήµερα ακριβά. Σήµερα, όµως, είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι χρειαζόµαστε νέο µοντέλο διοίκησης και νέο
αναπτυξιακό πρότυπο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Το αντικείµενο του παρόντος νοµοσχεδίου, που αφορά την
τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη, σχετίζεται άµεσα
µε αυτήν την προσπάθεια για ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης

και ανάπτυξης. Ένα πρότυπο, χωρίς ισχυρές διοικητικές δοµές
στην περιφέρεια, δεν µπορεί να έχει αποτελεσµατική εθνική Δηµόσια Διοίκηση και χωρίς τοπική ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρχει ισόρροπη εθνική ανάπτυξη.
Δυστυχώς µέχρι τώρα η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση
αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα του κοινωνικού και πολιτικού
µετασχηµατισµού της χώρας. Το κεντρολάγνο µοντέλο διοίκησης που αναπτύχθηκε κατά τις προηγούµενες δεκαετίες δηµιούργησε βαθιές ανισότητες ανάµεσα στο κέντρο και την
περιφέρεια, ευνόησε την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση
πόρων, κατέπνιξε το τοπικό πλεονέκτηµα, έδιωξε το ανθρώπινο
δυναµικό και οδήγησε εν τέλει στην περιθωριοποίηση και τη νέκρωση της περιφέρειας. Επιπλέον, η πολυδιάσπαση και η διοικητική κατάτµηση στην τοπική αυτοδιοίκηση έφεραν αναποτελεσµατικότητα και στασιµότητα. Έπρεπε να αντικατασταθούν από
µία πιο συνεκτική, πιο ευέλικτη δοµή, µε κύριους πόλους τους
µεγάλους και ισχυρούς δήµους και τις ακόµα ισχυρότερες περιφέρειες, κάτι που στην πράξη θα έφερνε την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, εξουσιών και εν τέλει την τοπική ανάπτυξη.
Ο «Καλλικράτης», που ξεκίνησε να εφαρµόζεται τον Ιανουάριο
του 2011, αποτέλεσε το µεγαλύτερο µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα
των τελευταίων ετών και ένα εργαλείο για τη δηµιουργία µιας
νέας διοικητικής δοµής µε ένα ξεκάθαρο στόχο: Τη διόρθωση
των στρεβλώσεων και των παθογενειών των ΟΤΑ, τη µεταβίβαση
σηµαντικών αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες, την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και των αγκυλώσεων, την
αξιοποίηση αναπτυξιακών εργαλείων προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών και την ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως
ακριβώς συµβαίνει σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες. Βεβαίως,
ως µεταρρύθµιση τέτοιου µεγέθους, ήταν εύλογο να παρουσιάζει προβλήµατα και αδυναµίες, που εντοπίστηκαν τόσο από το
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από τους αιρετούς λειτουργούς
της αυτοδιοίκησης κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος.
Βεβαίως, όταν ασκούµε κριτική στον «Καλλικράτη», δεν θα
πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτό το φιλόδοξο πρόγραµµα είχε τη δυσµενή τύχη να συµπέσει µε την πρωτοφανή δηµοσιονοµική κρίση
που διέρχεται η χώρα µας και η οποία δεν επέτρεψε την αναµενόµενη µεταφορά πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα εγχείρηµα αυτού του µεγέθους απαιτεί υποµονή, πίστη και διαρκή
προσπάθεια, καθώς και διαρθρωτικές παρεµβάσεις.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν και µε την εµπειρία ενός
χρόνου από την εφαρµογή του «Καλλικράτη», το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκει να επιλύσει ουσιαστικά, λειτουργικά και οικονοµικά προβλήµατα των ΟΤΑ και να διορθώσει ζητήµατα που
προέκυψαν. Παράλληλα προωθεί την τοπική ανάπτυξη και δίνει
την αναγκαία ευελιξία στους δήµους και στις περιφέρειες να την
προωθήσουν.
Ειδικότερα, το Μέρος Πρώτο του παρόντος σχεδίου νόµου
αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο –άρθρα 1 έως 2- περιλαµβάνει ρυθµίσεις
που εφοδιάζουν τους ΟΤΑ µε εργαλεία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στους τοµείς της απασχόλησης και της
κοινωνικής αλληλεγγύης, συµβάλλοντας έτσι στην αντιµετώπιση
της κρίσης που µαστίζει τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.
Έτσι οργανώνεται θεσµικά το πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη», στο οποίο συγκεντρώνονται
όλα τα επενδυτικά προγράµµατα, µικρά και µεγάλα έργα τοπικής
σηµασίας, το πρόγραµµα της αυτεπιστασίας και άλλες δράσεις.
Συγκεκριµένα, µε το πρόγραµµα αυτό υλοποιούνται συστηµατικά τρεις βασικές δράσεις στήριξης των νέων δήµων και περιφερειών:
Πρώτον, η ολοκλήρωση του προγράµµατος «Θησέας» µε την
ένταξη επιλέξιµων έργων στο ΕΣΠΑ.
Δεύτερον, η υλοποίηση του προγράµµατος της αυτεπιστασίας
που εκτελείται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για µια σηµαντική διάταξη, µε την οποία επιδιώκεται η διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία, που σηµαίνει
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των δηµοτικών
έργων, καθώς και αξιοποίηση ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων.
Επιπλέον, για τις περιπτώσεις εκείνες που οι δήµοι δεν διαθέτουν
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τα δικά τους µέσα, προβλέπεται χρηµατοδότηση των αντίστοιχων έργων.
Τρίτον, η υλοποίηση του προγράµµατος εξυγίανσης των υπερχρεωµένων δήµων και περιφερειών.
Κοινή συνισταµένη των τριών προγραµµάτων που αποτελούν
αντίστοιχα τους άξονες του προτεινόµενου αναπτυξιακού προγράµµατος, είναι η συντονισµένη δράση για την επανεκκίνηση
της τοπικής οικονοµίας και η θωράκιση της κοινωνικής συνοχής
για την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης. Και για πρώτη φορά
δίνεται στους δήµους η δυνατότητα να οργανώνουν κοινωνικά
παντοπωλεία προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα διαρκώς αυξανόµενα προβλήµατα διαβίωσης των πολιτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο –άρθρα 3 έως 12- περιέχονται ρυθµίσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών τους
προσώπων, ενώ αντιµετωπίζονται επίσης οικονοµικά ζητήµατα,
ζητήµατα προσωπικού και επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Με τις εν λόγω ρυθµίσεις επιδιώκεται ουσιαστικά η αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων που είχε θέσει νωρίτερα ο
«Καλλικράτης» και η ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης
µέσα στις ασφυκτικές δηµοσιονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει η χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό αντιµετωπίζονται ιδίως ζητήµατα που αφορούν τις νησιώτικες δηµοτικές κοινότητες, τους ορεινούς και µειονεκτικούς δήµους. Είναι ρυθµίσεις που αφορούν κυρίως το
σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών, την
καταστατική θέση των αιρετών, τις αρµοδιότητες και τα οικονοµικά ζητήµατα δήµων και περιφερειών. Επίσης, είναι ρυθµίσεις
που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα ζητήµατα προσωπικού των
ΟΤΑ.
Στο τρίτο κεφάλαιο –άρθρα 13 έως 17- προτείνονται ρυθµίσεις
για τη βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων –τους γνωστούς ΦΟΔΣΑ- έτσι ώστε οι ΟΤΑ να
αναλάβουν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η οποία και
αποκτά κρίσιµη σηµασία, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την οικονοµική αξιοποίηση ενός δυναµικού
αναπτυξιακού κεφαλαίου.
Στο πλαίσιο αυτό ως θεσµικό σχήµα οργάνωσης επιλέγονται
οι περιφερειακοί σύνδεσµοι -Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων- που είναι διαδηµοτικοί σύνδεσµοι και στους οποίους
συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι κάθε περιφέρειας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο –άρθρα 18 έως 21- ρυθµίζονται κατά
κύριο λόγο ζητήµατα λειτουργίας, οργάνωσης και προσωπικού
των αποκεντρωµένων διοικήσεων, ενώ περιέχονται και ρυθµίσεις
που αντιµετωπίζουν επιµέρους ζητήµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Όσον αφορά το Μέρος Δεύτερο του νοµοσχεδίου –άρθρα 22
έως 43- περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/50/ΕΚ και συνεπώς αποτελεί
νοµική υποχρέωση της χώρας µας που πηγάζει από το Κοινοτικό
Δίκαιο.
Η αναγκαιότητα της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στο γεγονός
ότι αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ελκυστική από
τους υψηλά ειδικευµένους επαγγελµατίες. Αντίθετα αποτελεί
κύριο προορισµό ανειδίκευτων έως µετρίως ειδικευοµένων εργαζόµενων. Αυτό συµβαίνει διότι οι υψηλά εξειδικευµένοι µετανάστες πρέπει να αντιµετωπίζουν είκοσι επτά διαφορετικά
συστήµατα εισδοχής που ισχύουν στα κράτη-µέλη µε πολλές και
χρονοβόρες διαδικασίες. Αυτά τα συστήµατα εισδοχής δεν τους
επιτρέπουν να µετακινηθούν εύκολα από τη µια χώρα στην άλλη
για εργασία και ως εκ τούτου αναγκάζονται να επιλέξουν χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους παρέχουν ευνοϊκότερες
προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής.
Κατά συνέπεια τα δύο κεφάλαια του δεύτερο µέρους του νοµοσχεδίου ορίζουν ακριβώς τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης.
Θέλω να ανοίξω εδώ µια παρένθεση και να πω το εξής. Κατά
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης έγιναν εκτενή σχόλια συ-
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ναδέλφων για το δεύτερο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου,
καθώς εµµέσως θίγει τα ζητήµατα της µετανάστευσης. Βεβαίως
το ζήτηµα της µετανάστευσης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα του τόπου µας αυτήν τη στιγµή.
Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο
να εφαρµοστεί το συντοµότερο δυνατό το εθνικό σχέδιο δράσης
για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και την αναµόρφωση του συστήµατος ασύλου, ώστε να πάψει επιτέλους ο εγκλωβισµός ανθρώπων στη χώρα µας µε τις τραγικές συνέπειες
που αυτό έχει και για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους
ίδιους τους µετανάστες.
Ωστόσο σπεύδω να διευκρινίσω ότι η συζήτηση αυτής της
οδηγίας δεν συνδέεται µε τον πυρήνα του µεταναστευτικού συστήµατος στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην ουσία της οδηγίας
δεν νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή θα υπάρξει συρροή ειδικευµένων
µεταναστών στην πατρίδα µας. Άλλωστε η κάθε χώρα µπορεί να
δεχθεί, ή να µη δεχθεί µετανάστες, ανάλογα µε τις ανάγκες της.
Αυτό ορίζεται και στο άρθρο 27 του νοµοσχεδίου, που αφορά
στον καθορισµό του όγκου εισδοχής των µεταναστών µε βάση
τον ανώτατο αριθµό θέσεων για εργασία υψηλής ειδίκευσης.
Ουσιαστικά, δηλαδή, µε τη διάταξη αυτή ανοίγει ένας κοινωνικός και πολιτικός διάλογος µεταξύ των αρµοδίων Υπουργείων
και φορέων. Με τη συνδροµή των αρχών των περιφερειών της
οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής και του ΟΑΕΔ, καθορίζονται µε ορθολογικό τρόπο οι ανάγκες της χώρας σε ειδικευµένο
προσωπικό από τρίτες χώρες.
Στη συζήτηση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων θα έχω τη δυνατότητα να αναλύσω διεξοδικότερα το περιεχόµενο της οδηγίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεντρωτικό µοντέλο συγκρότησης του ελληνικού κράτους, όπως εξελίχθηκε από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και εξής, έχει ήδη εξαντλήσει τα
όρια των δυνατοτήτων του. Το ερχόµενο διάστηµα η περιφέρεια
θα κληθεί να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία
για την ανάκαµψη της χώρας µας. Εκεί θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα αυτήν τη στιγµή, γιατί το µέλλον βρίσκεται στην περιφέρεια.
Η κρίσιµη συγκυρία που βιώνουµε σήµερα µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αν γίνουν στοχευµένες παρεµβάσεις. Η ισχυρή
περιφέρεια και τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν προϋπόθεση για
ένα σύγχρονο σχήµα Δηµόσιας Διοίκησης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πολίτη. Επιπλέον, τα επενδυτικά προγράµµατα θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη, την ανάδειξη της
τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πλεονεκτήµατος, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την απορρόφηση ανθρώπινου
δυναµικού µε όλα τα οφέλη που θα έχει αυτό για τον κοινωνικό
ιστό της χώρας.
Το παρόν νοµοσχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση,
καθώς βελτιώνει το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
της τοπικής αυτοδιοίκησης, λύνει πολλά ζητήµατα που προέκυψαν στην πράξη ενισχύοντας παράλληλα τα επενδυτικά προγράµµατα και την τοπική ανάπτυξη. Γι’ αυτόν το λόγο και το
υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιώργο Αρβανιτίδη.
Κρίνω σκόπιµο, πριν δώσω το λόγο στον κ. Αποστολάκο, να
δώσω το λόγο στον Υπουργό προκειµένου να κάνει µια συντοµότατη παρέµβαση για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
έχει, οι οποίες θα κατατεθούν στα Πρακτικά και θα διανεµηθούν
στην Αίθουσα, προκειµένου να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι των
βελτιώσεων που προτείνει ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέτω στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται. Ως επί το πλείστον έχουν ήδη συζητηθεί στην επιτροπή
µαζί µε προτάσεις και άλλες σκέψεις.
Αφορούν ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των
δήµων και πώς να διευκολυνθούν οι δήµοι στην εκπλήρωση
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αυτών των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
Αφορούν ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε τους πόρους των
ΚΑΠ και τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες των δήµων.
Εδώ πρόκειται για διατάξεις που θα διευκολύνουν τους δήµους
στις σχέσεις τους µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Πρόκειται για µια πιο ισόρροπη κατανοµή της µείωσης των
επενδυτικών πόρων, που είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο των δεσµεύσεων και του µνηµονίου και που ερχόµαστε να κατανείµουµε ένα µέρος του αρχικού βάρους και στις περιφέρειες.
Φυσικά το συνολικό ύψος παραµένει το ίδιο, µε τη σύµφωνη
γνώµη –εννοείται- και των δύο φορέων.
Πρόκειται για ρύθµιση ελάχιστων περιπτώσεων εταιρειών που
είναι σε ορισµένες περιοχές, όπου υπάρχουν προβλήµατα, τα
οποία είναι σκόπιµο να ρυθµιστούν για να µην προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις.
Πρόκειται για την κάλυψη αναγκών των δήµων σε θέµατα ad
hoc µικρές δραστηριότητες έκτακτης ανάγκης και πώς αυτές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπορεί να καλυφθούν.
Πρόκειται για θέµατα του τρόπου προώθησης µικροέργων και
εργασιών συντήρησης από τους δήµους και διαφηµιστικά πλαίσια σε στέγαστρα, τα οποία σε αυτήν την εποχή µπορούν να δώσουν κάποια πρόσθετα έσοδα στους δήµους και για τα οποία
έχουµε φροντίσει, εν πάση περιπτώσει, η όλη ρύθµιση να είναι
συµβατή και µε το γενικότερο πλαίσιο που συζητείται για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων σε διάφορα σηµεία της
χώρας, ώστε να µην υπάρχει ασυµβατότητά όταν ολοκληρωθεί
η επεξεργασία σε αυτό και έρθει κάποια στιγµή µελλοντικά για
συζήτηση στη Βουλή.
Θα σας τα καταθέσω αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Χαλκηδόνας
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζει ως ειδική αγορήτρια στο σηµερινό συζητούµενο νοµοσχέδιο την Βουλευτή
Δωδεκανήσου κ. Μίκα Ιατρίδου και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στη συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου τον Βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστο Ζώη.
Παρακαλώ τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγόριο
Αποστολάκο να λάβει το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι την υποχρέωση σήµερα Παρασκευή να καταγράψω την άποψη ότι θεωρώ τον εαυτό
µου ευτυχή, γιατί συµµετέχω στη συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Ολοµέλεια, µε πάρα πολλούς συναδέλφους,
οι οποίοι δίνουν την απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν
καταστήσει στάση ζωής την υπονόµευση της λειτουργίας του
κοινοβουλευτικού συστήµατος, απαξιώνοντας την πολιτική και
τους εκπροσώπους της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και ως εισηγητής µάχεστε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Και ως εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και είναι εξαιρετική τιµή
για µένα αυτό.
Το καταγράφω αυτό, γιατί σήµερα συζητάµε ένα εξαιρετικό
νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών στους πολίτες, µέσα από τη λειτουργία
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
Κάποια στιγµή, λοιπόν, λέµε στον κόσµο ότι σήµερα, που άλλοι
τρέχουν στα κανάλια, άλλοι τρέχουν όπου τρέχουν για τη συλλογή ψήφων ή οτιδήποτε άλλο υπάρχουν πολλοί Έλληνες Βουλευτές οι οποίοι πιστοί στον όρκο που δώσανε και πιστοί στους
εντολείς, οι οποίοι τους έστειλαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
κάνουν το καθήκον τους, όπως έχουν την υποχρέωση να το κάνουν, όπως θα το κάνουν και την επόµενη εβδοµάδα. Αυτή ήταν
η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω.
Η δεύτερη αφορά την ανακοίνωση του κυρίου Υπουργού, του
κ. Γιαννίτση. Άκουσα µε προσοχή αυτά τα οποία είπατε. Είναι καλοδεχούµενες αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες δεν
έχουν να κάνουν µε καµµία βιοµηχανία τροπολογιών, απλώς, βελτιώνουν κάποια πράγµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία του ν. 3852/2010.
Θα έχω τη δυνατότητα, αξιότιµε κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, κατά τη συζήτηση επί των άρθρων να κάνω και µία ειδικότερη τοποθέτηση. Σπεύδω, όµως, να σας πω ότι, ναι, κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το πρώτο και
τελευταίο νοµοσχέδιο αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου.
Σε λίγες ηµέρες η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της και προχωράµε σε πρόωρες εκλογές, όπου ο ελληνικός λαός θα κληθεί
να αποφασίσει για την πορεία αυτού του τόπου τα επόµενα χρόνια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα αποφασίσουν για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, για το νόµισµα το δικό µας, το
ευρώ, για τη σταθερότητα και την ασφάλεια που έχει ανάγκη ο
τόπος, την υπέρβαση της οικονοµικής κρίσης και γενικά τη µελλοντική µας πορεία.
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Σε λίγες µέρες οι Έλληνες πολίτες θα συµµετάσχουν στις πιο
κρίσιµες εκλογές των τελευταίων εξήντα χρόνων για να δώσουν
τέλος στην αβεβαιότητα. Σε λίγες ηµέρες θα αποφασίσουν αν
θα αποµονώσουν όσους δηµαγωγούν πάνω στα συντρίµµια της
οικονοµίας και της κοινωνικής ζωής του τόπου µας, χωρίς να
έχουν θέσεις ή να προτείνουν λύσεις.
Σε λίγες ηµέρες, όµως, οι Έλληνες πολίτες θα αποτιµήσουν
τα έργα και τις ηµέρες της διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ, από το 2009 µέχρι το τέλος του 2011. Θα κρίνουν µε
βάση τις πράξεις και τις παραλείψεις της προηγούµενης κυβερνητικής περιόδου.
Η κυβερνητική περίοδος της Νέας Δηµοκρατίας, την οποία
έχω την τιµή να εκπροσωπώ στο Βήµα της Ολοµελείας, κρίθηκε
το 2009. Τώρα θα κριθεί η αντιπολιτευτική της τακτική.
Σε όλα τα επίπεδα, λοιπόν, κρίση και σε όλους τους τοµείς της
κυβερνητικής πολιτικής. Από την οικονοµία, τη λαθροµετανάστευση και την εγκληµατικότητα µέχρι και την παιδεία, την ανεργία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα για την αυτοδιοίκηση, η προηγούµενη περίοδος σηµαδεύτηκε ανεξίτηλα από το ν. 3852/2010, τον περίφηµο «Καλλικράτη», ένα νοµοθέτηµα που υποτίθεται πως ήρθε για να δώσει
λύσεις στα προβλήµατα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Στην πράξη, όµως, επιδείνωσε την κατάσταση ακόµη
περισσότερο.
Η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί τη µεγαλύτερη
απόδειξη αυτού του ισχυρισµού. Ουσιαστικά το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να διορθώσει τα µύρια όσα προβλήµατα προκάλεσε η εφαρµογή του «Καλλικράτη» ένα χρόνο τώρα. Για εµάς,
για τη Νέα Δηµοκρατία, το συζητούµενο νοµοσχέδιο αποτελεί
πλήρη απόδειξη της τραγικής αποτυχίας του ν. 3852/2010. Ο
«Καλλικράτης» χρειάζεται δοµική και µελετηµένη διόρθωση.
Είναι ένα σχέδιο νόµου εκτάκτου ανάγκης, µε διάφορες αναγκαίες ρυθµίσεις που έπρεπε να θεσµοθετηθούν άµεσα για τη
διευκόλυνση της λειτουργίας των ΟΤΑ και την πέραν αυτής βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ στους πολίτες. Σε καµµιά, όµως, των περιπτώσεων δεν δίνει λύσεις στα
δοµικά, όπως ανέφερα, προβλήµατα της αυτοδιοίκησης.
Παρά ταύτα, η Νέα Δηµοκρατία είναι θετική επί της αρχής κυρίως για τους εξής λόγους:
Πρώτον, γιατί το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την Οδηγία 50/
2009/ΚΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ενσωµάτωση της
οποίας αποτελεί υποχρέωση της χώρας που απορρέει από τη
συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεύτερον, γιατί, όπως προανέφερα, οι ρυθµίσεις που σχετίζονται µε τα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης, αποτελούν ως επί το
πλείστον αναγκαίες διαρθρωτικές παρεµβάσεις επί του «Καλλικράτη».
Και υπάρχει κι ένα τρίτο επιχείρηµα γιατί λέµε «ΝΑΙ» επί της
αρχής. Διότι έγινε όντως –και κάποτε σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να λέγονται οι αλήθειες, οι αλήθειες οι οποίες δεν πρέπει να
έχουν ούτε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες ούτε µικροκοµµατικές
ιδιοτέλειες- ουσιαστική διαβούλευση µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Γιαννίτση και του κ.
Κουκουλόπουλου, µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος και
µε την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Κι έγινε και καλόπιστος
διάλογος µε τους Βουλευτές στη διάρκεια της επεξεργασίας του
νοµοσχεδίου στην αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
Ειδικά για το θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» θέλω να τονίσω µερικές βασικές επισηµάνσεις που σχετίζονται µε το ν.
3852/2010 και τα προβλήµατα εφαρµογής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέκα είναι οι κύριες αιτίες για
τη µέχρι σήµερα αναποτελεσµατικότητα λειτουργίας του εγχειρήµατος του «Καλλικράτη». Πιο συγκεκριµένα:
Πρώτον, προηγήθηκε της συνολικής ανασυγκρότησης του διοικητικού συστήµατος της χώρας.
Δεύτερον, διέσπασε το ενιαίο της πολιτικής διοίκησης εκάστου
νοµού και δεν οριοθέτησε την έννοια της τοπικής της περιφερειακής και της κρατικής υπόστασης, όπως από το Σύνταγµα προβλέπεται.
Τρίτον, δεν συνδέθηκε, ούτε συνοδεύτηκε µε τη φορολογική
µεταρρύθµιση.
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Τέταρτον, δεν στηρίχθηκε οικονοµικά. Είναι µύθος το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραµµα «Ελλάδα». Που είναι άραγε τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ που υπόσχονταν οι κύριοι Παπανδρέου και
Ραγκούσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γράµµα κενό ήταν,
όπως και πολλά άλλα.
Πέµπτον, υπονοµεύτηκε από την έλλειψη ορθολογικού σχεδιασµού και την αδυναµία της διοίκησης να στηρίξει τη νέα δοµή
της αυτοδιοίκησης.
Έκτον, διέσπασε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της ελληνικής περιφέρειας κατά πλήρη παραβίαση του άρθρου 101,
παράγραφος 4 του Συντάγµατος και του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Είχα την ευκαιρία να υποστηρίξω στις εργασίες της επιτροπής ότι από το 67%, περίπου, των καποδιστριακών δήµων
που ήταν ορεινοί και µειονεκτικοί έχουν αποµείνει 8%-10%. Αποτελεί ή δεν αποτελεί αυτό – αν θέλετε- απόδειξη του ισχυρισµού
τον οποίον µόλις προηγούµενα ανέφερα ότι έχουµε διάρρηξη,
όπως σας είπα, της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής του ελληνικού χώρου;
Έβδοµον, θεσµοθετήθηκε σε λανθασµένη χρονική συγκυρία.
Είχε ξεσπάσει η οικονοµική κρίση. Το γνώριζε ο κ. Ραγκούσης,
το γνώριζε ο κ. Παπανδρέου ή όφειλαν να το γνωρίζουν, ή εκτός
αν το γνώριζαν, όπως πιστεύουµε εµείς και πήγαν να υλοποιήσουν µνηµονιακές επιλογές εκείνης της εποχής µειώνοντας τον
αριθµό των δήµων.
Όγδοον, επιβάρυνε τη λειτουργία των ΟΤΑ µεταφέροντας αρµοδιότητες άνευ µεταφοράς των αντιστοίχων πόρων.
Ένατον, δεν προέβλεπε κίνητρα συµµετοχής στο θεσµό παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας, αφού επικράτησε
το δόγµα Ραγκούση, το δόγµα ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής σύµφωνα µε το οποίο «εγώ νοµοθετώ, ας τους άλλους να τα εφαρµόσουν και «γαία πυρί µιχθήτω». Μια ανεύθυνη µετάθεση
ευθύνης σε διάφορες κυβερνητικές ρυθµίσεις και άλλες, όπου
µε φανατισµό -το θυµόµαστε όλοι- µε αλαζονεία χειρίστηκε ο κ.
Ραγκούσης, όπως το φιάσκο της «Υπατίας», το αλαλούµ της Κερατέας και ακόµα ο επικίνδυνος νόµος για τους µετανάστες και
την ιθαγένεια, που απετέλεσε πόλο έλξης λαθροµεταναστών.
Δέκατον -για να τελειώσω το δεκάλογο- ο πρόχειρος χωροταξικός σχεδιασµός που διέλυσε τον οικονοµικό ιστό πολλών περιοχών της χώρας µας και κατέστησε γράµµα κενό τη βελτίωση
των παρεχοµένων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγαλύτερη απόδειξη των
ισχυρισµών µου προκύπτει από τις δηµόσιες εξαγγελίες του κ.
Καστανίδη, ο οποίος διαδεχόµενος ως Υπουργός του ΠΑΣΟΚ τον
κ. Ραγκούση στο Υπουργείο Εσωτερικών διαπίστωσε αµέσως τα
αδιέξοδα του «Καλλικράτη» και υποστήριξε µέσα εδώ στο Βήµα
της Βουλής, στις επιτροπές, πως θα φέρει νοµοθετική ρύθµιση
για τον από µηδενική βάση επαναπροσδιορισµό των όρων και
των ρυθµίσεων του ν. 3852/10.
Και η εξαγγελία, όµως, του κ. Καστανίδη, έµεινε γράµµα κενό
και ήρθε να κάνει τις βελτιώσεις η σηµερινή πολιτική ηγεσία της
Κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου υπό τον κ. Γιαννίτση. Έβλεπε και
ο προκάτοχός σας Υπουργός, όπως και όλοι µας, τα αποτελέσµατα του «Καλλικράτη», έτσι όπως πρόχειρα και ανεπίκαιρα τον
υλοποίησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Θέλω να κάνω κάποιες ειδικότερες επισηµάνσεις:
Πρώτη, για τις επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις που δεν διασφαλίζουν αποτελεσµατικά τη συνέχεια του κράτους, αποµακρύνουν τα κέντρα των αποφάσεων από τις τοπικές κοινωνίες και
αυξάνουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και την ταλαιπωρία των πολιτών.
Φοβάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µπορεί -και έχουν
γίνει απόπειρες γι’ αυτό και έχω τοποθετηθεί στις εργασίες της
επιτροπής- οι αποκεντρωµένες διοικήσεις να γίνουν ένας µηχανισµός ακύρωσης των περιφερειών, ακύρωσης της πολιτικής
εξουσίας και της αυτοδιοικητικής εξουσίας την οποία οφείλουν
να έχουν. Σε ό,τι αφορά εµάς δεν θα το επιτρέψουµε να γίνει.
Οι δεκατρείς περιφέρειες αποδυναµώθηκαν από την ασάφεια
του θεσµικού πλαισίου, τη σύγχυση αρµοδιοτήτων και την απώλεια πόρων κινδυνεύοντας να χάσουν µεγάλο µέρος από το 80%
του ΕΣΠΑ που η Νέα Δηµοκρατία είχε δροµολογήσει για την ελληνική ύπαιθρο. Και φοβάµαι ότι πάρα πολλοί εξουσιαστικοί πα-
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ράγοντες της εκάστοτε κυβέρνησης βλέπουν µε εχθρικό µάτι ως
απρόσκλητο επισκέπτη την υπόθεση των δεκατριών περιφερειών.
Οι τριακόσιοι είκοσι πέντε ΟΤΑ συνενώθηκαν πρόχειρα από
την κυβέρνηση, όχι µε κριτήριο την αναπτυξιακή τους φυσιογνωµία αλλά τη µικροκοµµατική τους σκοπιµότητα. Κατά παράβαση
του Συντάγµατος οι καλλικρατικοί ΟΤΑ επωµίστηκαν περισσότερες ευθύνες και αρµοδιότητες µε λιγότερους πόρους, µε αποτέλεσµα να παραλύσει η τοπική αυτοδιοίκηση και να ανασταλούν
αρκετές διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας που παρέχουν οι δήµοι στους δηµότες τους.
Οι ΟΤΑ αδυνατούν να ολοκληρώσουν έργα υποδοµής που βελτιώνουν την καθηµερινότητα, που εγγυώνται την ασφάλεια και
αναβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής των δηµοτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλύθηκε στην πράξη η θεµελιώδης αρχή της επικουρικότητας που επέτρεπε να λαµβάνονται οι αποφάσεις εγγύτερα στους πολίτες και να συµµετέχουν οι
πολίτες στη διαµόρφωση των αποφάσεων.
Εµείς πιστεύουµε σε ένα άλλο δόγµα πολιτικής. Πιστεύουµε
σε µια θεσµικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονοµικά
αυτάρκη τοπική αυτοδιοίκηση. Η Νέα Δηµοκρατία τιµά, σέβεται,
αναγνωρίζει και στηρίζει την αποστολή και το έργο των αιρετών
της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, ανεξαρτήτως της κοµµατικής ένταξης ή της πολιτικής άποψης εκάστου εξ αυτών.
Έχουµε ένα φαινόµενο: Μια συστηµατική προσπάθεια απαξίωσης του αυτοδιοικητικού προσωπικού της χώρας. Αυτό δεν µας
βρίσκει σύµφωνους, εκτός των περιπτώσεων της αποδεδειγµένης κακοδιοίκησης, ειδικότερα σήµερα που κάτω από λίαν αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους
επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται
η επανεξέταση των χωροταξικών αστοχιών που έγιναν κατά την
εφαρµογή του «Καλλικράτη» µε στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας και προοπτικής των νέων ΟΤΑ, η διασφάλιση των πόρων στους νέους δήµους, όπως προβλέπει το
Σύνταγµα, η σαφής οριοθέτηση της σχέσης µεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, ο προσδιορισµός της ενιαίας – όπως
ανέφερα νωρίτερα- τοπικής και περιφερειακής και κρατικής υπόθεσης, η διαµόρφωση νέου χρηµατοδοτικού πλαισίου για τους
δήµους και τις περιφέρειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκαθάρισα τη θετική στάση της
Νέας Δηµοκρατίας επί του νοµοσχεδίου και το αιτιολογικό υπόβαθρο της συγκεκριµένης επιλογής της Νέας Δηµοκρατίας.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω και κάποια άλλα πράγµατα για το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο είναι ένα νοµοσχέδιο εκτάκτου ανάγκης – όπως ανέφερα νωρίτερα- και το οποίο δεν δίνει
απαντήσεις σε ουσιώδη ερωτήµατα που δυσχεραίνουν την αυτοτελή λειτουργία των ΟΤΑ.
Συγκεκριµένα, τι γίνεται µε την αξιοποίηση της περιουσίας των
ΟΤΑ; Τίποτα απολύτως δεν γίνεται. Τι γίνεται µε την πολιτική
προστασία που τη διαχειρίζονται πλέον οι ΟΤΑ; Υπάρχει ένα επικίνδυνο κενό. Τι γίνεται µε τα πληροφοριακά τους συστήµατα και
την αναγκαία ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έργο της κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας; Υπάρχει πλήρης κατάρρευση. Τι γίνεται
µε τα έργα ΣΔΙΤ; Υπάρχει πλήρης άπνοια. Τι γίνεται µε τα δηµοτικά ΚΕΠ; Τι γίνεται µε τη λειτουργία των πολεοδοµιών; Τι γίνεται
µε το καθεστώς –που είναι µείζον θέµα πολιτικό- της καταστρατήγησης του ελέγχου νοµιµότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ;
Αυτό το πράγµα πρέπει να σταµατήσει, γιατί ακυρώνει την ίδια
τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης µέσα από τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς. Δυστυχώς για όλα αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα δεν υπάρχουν απαντήσεις στο παρόν νοµοσχέδιο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχονται ρυθµίσεις ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2009/50 σχετικά µε την είσοδο και διαµονή πολιτών
υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες µε σκοπό την απασχόληση.
Πρόκειται για τη λεγόµενη µπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενσωµάτωση της οδηγίας συνιστά άµεση υποχρέωση της
χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η προθεσµία
για την ενσωµάτωσή της έχει ήδη παρέλθει από τις 19 Ιουνίου
2011. Η ρύθµιση αυτή ορίζει κοινούς και αµοιβαίους κανόνες που
επιτρέπουν σε άτοµα υψηλών προσόντων εκτός Ευρώπης να ερ-
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γαστούν στις αγορές εργασίας των κρατών- µελών.
Δεν θα πρέπει, όµως, να παραβλέπεται ότι υπάρχει µεγάλος
κίνδυνος να δυσκολευτεί ακόµα περισσότερο η προσπάθεια των
Ελλήνων ανέργων για εύρεση εργασίας. Είναι γνωστό ότι περίπου εκατό χιλιάδες άνεργοι νέοι Έλληνες επιστήµονες υψηλών
επαγγελµατικών προσώπων συµπλήρωσαν βιογραφικά στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι, επίσης, γνωστό, ότι περίπου δώδεκα χιλιάδες Έλληνες
συµπλήρωσαν αιτήσεις εργασίας στην Αυστραλία, ενώ παράλληλα η ανεργία στην Ελλάδα ξεπέρασε το ένα εκατοµµύριο
ανέργους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω την ανοχή σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα, είθισται οι εισηγητές να έχουν αυτήν την ανοχή.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι προφανές ότι η υπό ενσωµάτωση οδηγία δεν σχετίζεται
µε τη λαθροµετανάστευση ούτε µε την εν ευρεία έννοια µεταναστευτική πολιτική. Για την οικονοµία, λοιπόν, του κοινοβουλευτικού χρόνου και την πρόοδο του νοµοθετικού έργου δεν θα
προβώ σε ειδικότερες επισηµάνσεις και προσεγγίσεις για τα τεράστια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, κυρίως από την
απουσία της µεταναστευτικής πολιτικής και την ανεξέλεγκτη
διόγκωση της λαθροµετανάστευσης και τη συνεπαγόµενη αύξηση της εγκληµατικότητας. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό
στους Έλληνες πολίτες ποιες είναι οι θέσεις της παράταξής µας
σε ό,τι αφορά τα µείζονος σηµασίας αυτά θέµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκλήρωσα την τοποθέτησή
µου επί της αρχής και θα παρακαλούσα µε την ανοχή και την ευγενική καλοσύνη του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Πολύδωρα, να σας θέσω δύο θέµατα. Επιφυλάσσοµαι για όλα τα
θέµατα επί των άρθρων να τοποθετηθώ στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Όµως αισθάνοµαι την υποχρέωση να θίξω µόνο δύο θέµατα,
κύριε Υπουργέ, που τα θεωρώ µείζονος σηµασίας. Το ένα αναφέρεται στην αυτοδιοίκηση και το άλλο στις εκλογές.
Τι σηµαίνει «αυτοδιοίκηση»; Ύστερα από την πρόταση την
οποία είχαµε εµείς τη δυνατότητα να κάνουµε µέσα από την εισήγηση τη δική µου, θεωρώ ευτυχή συγκυρία το ότι εσείς συνεργαστήκατε, στηρίξατε και «τρέξατε» την υπόθεση –και ο κ.
Γιαννίτσης και ο κ. Κουκουλόπουλος- µε τη συνεργασία και της
ΚΕΔΚΕ, για να µπορέσουν επιτέλους να απεγκλωβιστούν οι ΟΤΑ
-το θεωρώ µείζονα επιτυχία- από την καταβολή του ΦΠΑ για την
εκτέλεση των έργων του ΕΣΠΑ. Πέρασε στο χθεσινό νοµοσχέδιο.
Αυτό αποτελεί τιµή και για σας που το στηρίξατε αλλά και για
εµάς που το εισηγηθήκαµε. Εδώ µέσα θα πρέπει κάποτε να λέγονται όλες οι αλήθειες. Είναι ένας βραχνάς που βγήκε από το
κεφάλι της αυτοδιοίκησης και αυτό αποτελεί τιµή για όλους µας.
Έτσι θα µπορούν να συµψηφίζουν τον ΦΠΑ, που θα καλύπτεται
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή να επιστρέφεται
µετά την επιτέλεση του έργου.
Η δεύτερη παρατήρησή µου –τα υπόλοιπα επιφυλάσσοµαι να
τα πω στην κατ’ άρθρον συζήτηση- έχει να κάνει µε µια τροπολογία την οποία κατέθεσα και σχετίζεται µε το εκλογικό επίδοµα.
Καλώς φέρατε τη ρύθµιση και συµπεριλάβατε στο εκλογικό επίδοµα τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, γιατί χωρίς αυτούς δεν µπορούν να γίνουν εκλογές, αλλά και τους υπαλλήλους του Εθνικού
Τυπογραφείου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ που έχω την
τιµή να σας µιλώ αυτήν τη στιγµή έχω καταθέσει µαζί µε το συνάδελφο κ. Νάκο, τον τοµεάρχη της Νέας Δηµοκρατίας, µία τροπολογία µε την οποία ζητάµε να συµπεριληφθούν και οι
αστυνοµικοί υπάλληλοι σε όσους θα πάρουν το εκλογικό επίδοµα. Οι αστυνοµικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα φυλάξουν τα εκλογικά τµήµατα. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς
σήµερα, σ’ αυτήν την εποχή και κάτω από αυτές τις συνθήκες,
ότι είναι δυνατόν να µην υπάρχει φύλαξη; Δεν λέω ότι είναι δική
σας πρωτογενής η ευθύνη γι’ αυτό. Είναι ευθύνη του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Σαχινίδη να βρουν άµεσα λύση, ούτως ώστε να
συµµετέχουν αυτοί οι οποίοι δικαιούνται και έχουν καθήκον να
συµµετέχουν και έχουν και υποχρέωση να συµµετέχουν, για να
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διαφυλάξουν την εύρυθµη λειτουργία των εκλογών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κι όπως εγένετο πάντα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση την οποία ήθελα να κάνω. Και ειλικρινά, µια και τα ανέφερα
αυτά, θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αισθάνθηκα ντροπή όταν πληροφορήθηκα χθες από αστυνοµικούς ότι
δίνουν –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- 6,10 ευρώ ο καθένας
για να συντηρήσουν ένα ταµείο αρωγής για τα θύµατα επιθέσεων
σε βάρος των αστυνοµικών και τις οικογένειές τους. Πήγαν και
τα κατέθεσαν οι άνθρωποι στην Τράπεζα της Ελλάδος, 23 εκατοµµύρια ευρώ και πληροφορήθηκαν σήµερα ότι η ονοµαστική
αξία αυτών είναι 13 εκατοµµύρια και στην πράξη είναι µόνο 6
εκατοµµύρια. Διότι κάποιοι, κατά σαφή παράβαση του νόµου –
και θα πρέπει να επέµβουν κι οι εισαγγελικές αρχές εδώ- τα µετέτρεψαν σε οµόλογα. Έτσι έχασαν τα λεφτά τα οποία προορίζονταν για θύµατα. Αυτό είναι κατάντια για την ελληνική πολιτεία!
Κλείνω εδώ την τοποθέτησή µου, γιατί ήδη έκανα κατάχρηση
της καλοσύνης του κυρίου Προέδρου, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθώ επί των άρθρων -γιατί ξέρω ότι πολλοί µάς παρακολουθούν αυτήν τη στιγµή- στην κατ’ άρθρον συζήτηση που θα
γίνει την επόµενη εβδοµάδα, υπενθυµίζοντας ότι δίνουµε θετική
ψήφο επί της αρχής του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστολάκο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Ζιώγας. Είναι εκλεγόµενος στην Α’ Θεσσαλονίκης, Πρεβεζάνος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιό σας αυτό, και συγκεκριµένα
µε τα δύο πρώτα κεφάλαια του πρώτου µέρους, µέσω των δήµων
υποτίθεται ότι στοχεύετε στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην
τοπική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί ένα ζήτηµα που δήθεν µπορεί
να µας ενώσει όλους.
Εµείς θέτουµε το εξής ρητορικό ερώτηµα. Για ποιο σκοπό και
στο πλαίσιο ποιας πολιτικής µπορεί αυτό να γίνει πράξη, στην
περίοδο µάλιστα που κλιµακώνεται σφοδρή αντιλαϊκή επίθεση µε
τα νέα βάρβαρα µέτρα που σφαγιάζουν ό,τι έχει αποµείνει όρθιο;
Έχουµε νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων, γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, απελευθέρωση απολύσεων στον
ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα, όπως προβλέπεται την επόµενη
τριετία, και περικοπές µε καθυστέρηση πληρωµών στον ιδιωτικό
τοµέα, όπου πλέον αυτό έχει γίνει κανόνας, και πετσόκοµµα του
καταλόγου των φαρµάκων. Και δεν υπάρχει τέλος ούτε έλεος.
Σε µια περίοδο, λοιπόν, που βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση
εξαθλίωσης το σύνολο των µισθωτών εργαζοµένων µε το νοµοσχέδιό σας αυτό επί της ουσίας έρχεται τώρα η τοπική διοίκηση
να δώσει χείρα βοηθείας για µια ακόµη φορά σ’ αυτήν την πολιτική που γεννά αυτά τα οξυµένα προβλήµατα σε βάρος της λαϊκής οικογένειας.
Κοινή επωδός όλων σας, των κοµµάτων που στηρίζετε και υλοποιείτε αυτήν την πολιτική, και κοινός κινδυνολογικός ισχυρισµός
σας είναι το ότι δήθεν χρεοκοπεί η χώρα, ότι δεν υπάρχουν χρήµατα, και µε δεδοµένη αυτήν την πραγµατικότητα, είµαστε αναγκασµένοι να προχωρήσουµε µ’ αυτό το συγκεκριµένο τρόπο
προτάσσοντας το βάρβαρο µονόδροµό σας. Είναι ένας νέος,
ωµός εκβιασµός στο λαό αυτής της χώρας. Ποιας όµως χώρας;
Σε αυτήν τη χώρα ζουν άνθρωποι, ζουν εργαζόµενοι που δηµιουργούν τον πλούτο.
Μιλάτε για όλους τους πολίτες. Πολίτες όµως είναι και οι πλουτοκράτες, κατά τον Πλάτωνα και τον Παπαδιαµάντη, αλλά και οι
εργάτες, οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι κι οι µικροµεσαίοι αγρότες. Αυτοί είναι που συνθλίβονται. Αυτό που χρεοκοπεί
σήµερα είναι το λαϊκό νοικοκυριό και µάλιστα ανεξέλεγκτα.
Αυτό που χρεοκοπεί σήµερα, λοιπόν, είναι η νέα γενιά κι η εργατική τάξη. Για ποια χρεοκοπία της χώρας, λοιπόν, συζητάµε;
Οι εργαζόµενοι χρεοκοπούν, ενώ το κεφάλαιο στηρίζεται µε όλα
αυτά τα δικά σας µέτρα κι ένα τµήµα του κεφαλαίου κερδίζει.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κατέθεσε πρόσφατα πρόταση νόµου που αφορούσε σε άµεσα µέτρα για την προστασία
των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων
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αγροτών. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Επανειληµµένα αυτό έχει
κατατεθεί. Όµως, καταψηφίστηκε από τα κόµµατα που συγκροτούν την Κυβέρνηση –και όχι µόνο- επιβεβαιώνοντας τον ποιητή
«έκαστος εφ’ ω ετάχθη», ο καθείς και τα έργα του.
Φιλοδοξείτε να αποτελέσει η τοπική διοίκηση έναν δήθεν
µοχλό κοινωνικής αλληλεγγύης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το θέµα είναι µε τι εργαζόµενους! Με συµβάσεις ιδιωτικού
δικαίου, ορισµένου χρόνου διαρκούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης κατά ηµέρα, κατά εβδοµάδα, κατά µήνα και έως εκατόν
τριάντα πέντε ηµέρες ετησίως, δηλαδή µε προγράµµατα µισθωτών δούλων!
Μιλάτε για τοπική ανάπτυξη για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την αποσυνδέετε από τη γενικότερη πολιτική. Μπορεί να
υπάρξει τοπική ανάπτυξη έτσι γενικώς και αορίστως σε µία περιοχή; Μπορεί, δηλαδή, µία περιοχή να αποτελέσει νησίδα προόδου έξω και πέρα από το ποια είναι η ανάπτυξη συνολικά της
χώρας; Ποια ανάπτυξη, λοιπόν, και στην υπηρεσία ποιου;
Η τοπική ανάπτυξη καθορίζεται συνολικά και γενικά. Είναι φανερό από τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, από τα εκατοµµύρια των φτωχών και των ανέργων ότι αυτή είναι σε βάρος τους
και προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου. Εποµένως, για το πώς
θα αντιµετωπιστεί και πώς θα αµβλυνθεί η ανεργία, υπάρχουν
παραδείγµατα από την πορεία στην οποία κινήθηκε η τοπική διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια και µετά τον «Καλλικράτη», αφού το
ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα είναι η µήτρα και το εκτροφείο της
ανεργίας.
Αυτή η πολιτική έχει δοκιµαστεί πολλές δεκαετίες στη χώρα
µας. Είναι µία πολιτική που δίνει τα προνόµια και τα κίνητρα
στους επιχειρηµατικούς οµίλους και αφαιρεί δικαιώµατα από το
λαό, γιατί αυτή θεµελιώνεται στην ατοµική ιδιοκτησία των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής και, εποµένως, στην άγρια εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης επιταχύνεται η επίθεση, µε
τροµοκρατία, µε εκβιασµούς, µε απειλές ότι δήθεν κινδυνεύει η
χώρα µε χρεοκοπία και, άρα, πρέπει όλοι να υποταχθούµε σ’
αυτό. Τα στοιχεία, όµως, είναι συνταρακτικά και θα γίνουν ακόµα
χειρότερα. Ήδη, επίσηµα η Κυβέρνηση –και όχι µόνο- οµολογεί
ότι από τον Ιούνιο έρχονται νέα οδυνηρότερα µέτρα. Οι άνεργοι
σήµερα, µε επίσηµα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο. Όλοι ξέρουµε, βέβαια,
ότι είναι πολύ περισσότεροι. Πάνω από το 50% της νέας γενιάς
είναι άνεργοι. Το 30% των λαϊκών οικογενειών ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας και εκατοντάδες χιλιάδες δουλεύουν τετράωρα ή είναι ωροµίσθιοι. Ο ένας στους τέσσερις από τα δυόµισι
εκατοµµύρια των εργαζοµένων δεν έχει βιβλιάριο ασθενείας,
όταν εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελµατίες είναι ανασφάλιστοι
από την οικονοµική πίεση, ενώ πληθαίνουν τα λουκέτα καθηµερινά.
Προτείνεται η τοπική διοίκηση να αναλάβει να κάνει ένα πρόγραµµα για ανέργους. Σε πόσους, όµως, µπορεί να προσφέρει
αυτήν την απασχόληση; Και για ποια απασχόληση µιλάµε; Μπορεί να την προσφέρει µόνο σε µερικές δεκάδες χιλιάδες. Τι θα
γίνει, λοιπόν, µε τα εκατοµµύρια αυτού του εργατόκοσµου που
είναι στο περιθώριο ως συνέπεια του συστήµατος που πιστά υπηρετείτε; Εσείς που δηµιουργείτε συνειδητά µε την πολιτική σας
το πρόβληµα, δεν είναι δυνατόν και να το επιλύσετε. Τη λύση θα
τη δώσει το λαϊκό κίνηµα.
Οµολογούµε ότι δεν σας λείπει η εφευρετικότητα στη δηµιουργία νέων προγραµµάτων, µε τα οποία επιδιώκετε να υλοποιήσετε την αντιλαϊκή σας πολιτική. Δεν σας λείπει η εφευρετικότητα και στην ονοµασία τους επίσης, µε την οποία προσπαθείτε
να εξωραΐσετε όλον τον αντιλαϊκό χαρακτήρα, το αντιλαϊκό της
περιεχόµενο.
Το πρόγραµµα, λοιπόν, ονοµάζεται «ΑΚΣΙΑ» από τα αρχικά των
λέξεων «Αυτοδιοίκηση», «Κοινωνική» «Συνοχή», «Ισόρροπη» «Ανάπτυξη». Συζητήθηκε στα Διοικητικά Συµβούλια της ΚΕΔΚΕ και
της ΣΕΠΕ, δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και των περιφερειών και αποτέλεσε πρότασή
τους προς την Κυβέρνηση. Αυτό µας λέτε και έτσι είναι. Αυτό µας
είπαν και οι εκπρόσωποί τους. Δηλαδή, συµφώνησαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΑΡ, ενώ οι κοµµουνιστές σύµβουλοι που συµµετείχαν ως
παρατηρητές, προφανώς και διαφώνησαν.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε το οποίο επιδιώκεται να στηριχθεί η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων, η περαιτέρω σύνδεση τους µε την τοπική και την περιφερειακή διοίκηση, η
προώθηση των αναδιαρθρώσεων και της απελευθέρωσης της
αγοράς εργασίας µέσω της κατάργησης εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Η προσπάθεια διαχείρισης των ακραίων
φαινοµένων φτώχειας και εξαθλίωσης δεν µπορεί να αναστείλει
την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και ως επιπλέον αποτέλεσµα της κλιµακούµενης αντιλαϊκής επίθεσης.
Προφανώς και δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική και οι απόψεις
περί άµβλυνσης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Ό,τι και να κάνετε, όσο και να
προσπαθήσετε, δεν µπορείτε να πάτε κόντρα στους νόµους που
διέπουν το δρόµο ανάπτυξης τον οποίο στηρίζετε, το δρόµο που
έφτασε τον κόσµο της δουλειάς στην εξαθλίωση, το δρόµο του
σάπιου συστήµατος που υπηρετείτε.
Οι απόψεις των δυνάµεων του ευρωµονόδροµου ότι η τοπική
διοίκηση -η αυτοδιοίκηση, όπως την καλείται εσείς- «µπορεί να
αποτελέσει αναπτυξιακή διέξοδο και ανάχωµα στην ανεργία,
αλλά και επιπλέον το βασικό µοχλό κοινωνικής αλληλεγγύης και
συνοχής µε κοινωνικές δράσεις διαχρονικές και απότοκες της οικονοµικής κρίσης», καλλιεργούν αυταπάτες και εξωραΐζουν το
χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεών
της στην εργατική τάξη αλλά και σε όλα τα λαϊκά στρώµατα.
Η ίδια η εµπειρία, ελληνική και διεθνής, επιβεβαιώνει ότι καµµία διοικητική δοµή δεν µπορεί να θωρακίσει το σύστηµα από τις
κρίσεις, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις αιτίες αυτής της κρίσης
του συστήµατος, δεν µπορεί να καταργήσει τις οδυνηρές αντιλαϊκές συνέπειες, να αναιρέσει τις κοινωνικές ανισότητες, δεν
µπορεί να δηµιουργήσει το έδαφος για µία ανάπτυξη που να ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γι’ αυτό το λόγο –και το
γνωρίζουµε όλοι- στις δέκα φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς οι έξι παραµένουν να είναι ελληνικές.
Το νοµοσχέδιο δηµιουργεί νέους οργανισµούς σε εσωτερικές
υπηρεσίες µε την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, υιοθετώντας την άποψη περί πλεονάζοντος προσωπικού. Προχωρά
ρύθµιση για υποχρεωτικές µετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το
µεταφερόµενο προσωπικό σε άλλους δήµους καταλαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις σε αντίστοιχη ή σε παρεµφερή ειδικότητα.
Δεν γίνονται νέες προσλήψεις προσωπικού πέρα από τη ρύθµιση του ενός προς δέκα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µέσα σε
µία τριετία, δηλαδή από το 2012 έως το 2015, το 60% του σηµερινού προσωπικού στους δήµους όχι µόνο φεύγει µόνο µέσω
συνταξιοδοτήσεων, µέσω κατάργησης των προσωποπαγών θέσεων πάλι λόγω της συνταξιοδότησης, αλλά καταργούνται και οι
οργανικές τους θέσεις.
Υλοποιείται έτσι ο σχεδιασµός της κυβέρνησης του µαύρου
µετώπου για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, το µελλοντικό προσωπικό των υπηρεσιών
στην πλειοψηφία του θα αποτελείται από εργαζόµενους µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κύριο χαρακτηριστικό την κινητικότητα και την καταπάτηση κάθε έννοιας σύµβασης και δικαιώµατος.
Η ΚΕΔΚΕ µάλιστα διεκδικεί να έχουν οι δήµοι γραφεία απασχόλησης, όπως γίνεται στη Δανία, που θα τροφοδοτούν τους
δήµους αλλά και την αγορά εργασίας, δηλαδή τα γνωστά δουλεµπορικά γραφεία.
Η θέση µας είναι σταθερή και την επαναλαµβάνουµε. Μόνιµη
εργασία για όλους και στη συγκεκριµένη περίπτωση για µόνιµο
προσωπικό στους δήµους που να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών και τεχνικό προσωπικό που να καλύπτει τις όποιες µικρές
τεχνικές παρεµβάσεις.
Διαφωνώντας και καταψηφίζοντας το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ», τονίζουµε ότι η αρνητική µας ψήφος δεν στρέφετε ενάντια στους
αποδέκτες αυτού του προγράµµατος που είναι τα θύµατα αυτής
της πολιτικής, είναι οι άνεργοι, είναι όσοι βρίσκονται κοντά στη
συνταξιοδότησή τους και θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
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αυτό κατ’ ανάγκη για λόγους επιβίωσης. Αντιθέτως τους καλούµε
να µην νοµιµοποιήσουν στη συνείδησή τους αυτήν την πολιτική
και να διεκδικήσουν µαζί µας µε όρους πάλης µέτρα που ανακουφίζουν τη λαϊκή οικογένεια.
Στο τρίτο κεφάλαιο σχετικά µε τη συγχώνευση και τους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ είχαµε αλλαγές επί αλλαγών. Ύστερα λοιπόν από µία σειρά νοµοθετηµάτων και συναφών σχεδίων ως
πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου καταλήγετε πλέον µε βάση
τα δύο κείµενα των νοµοτεχνικών βελτιώσεων σας, σε µία ενιαία
νοµική µορφή του φορέα που θα διαχειρίζεται υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων το χρυσοφόρο γι’ αυτούς τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων.
Ταυτόχρονα θωρακίζετε παραπέρα το κρίσιµο σηµείο σχετικά
µε τη µέγιστη δυνατή διασφάλιση των κερδών του κεφαλαίου του
τραπεζικού, του βιοµηχανικού, του κατασκευαστικού που θα
επενδυθεί στο υπ’ όψιν αντικείµενο αντλούµενο από το όποιο εισόδηµα έχει αποµείνει στη λαϊκή οικογένεια.
Επίσης, µε τις µέχρι τώρα προβλέψεις του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, ακόµη και αυτού του «Καλλικράτη», αλλά και του
αποσυρθέντος σχετικού µε αυτό το θέµα προεδρικού διατάγµατος το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, του ΦΟΔΣΑ, υποβαθµίζεται σε διακοσµητικό όργανο, ενώ η εκτελεστική του επιτροπή αποκτά διά νόµου πλέον
όλη την εξουσία.
Πρώτον, σε σχέση µε τη νοµική µορφή του ΦΟΔΣΑ, όπως
αυτός επανειληµµένα έχει αλλάξει, διαγράφετε όλες τις προηγούµενες διατάξεις, µηδέ του «Καλλικράτη» εξαιρουµένου,
όλες τις µέχρι τώρα σχετικές προβλέψεις του ίδιου του νοµοσχεδίου και ανοίγετε το δρόµο, για να µετατραπούν όλοι οι περιφερειακοί σύνδεσµοι ΦΟΔΣΑ, µαζί και ο διαβαθµητικός ΕΣΔΝΑ, σε
ανώνυµες εταιρείες. Για να σιγουρευτείτε γι’ αυτό, ορίζετε ότι οι
σχετικές αποφάσεις θα παίρνονται όχι από την αυξηµένη πλειοψηφία των δήµων της οικείας περιφέρειας -στο αρχικό σχέδιο
της διαβούλευσης προβλεπόταν, τονίζουµε, οµοφωνία- αλλά µε
βάση την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγονται στους δήµους. Πόσα θαυµαστικά να βάλω; Όσα θέλετε.
Βάσει των στοιχείων του ΠΕΣΔΑ, αρκεί προς τούτο να καλύπτεται το 50% των παραγόµενων στην περιφέρεια δηµοτικών
απορριµµάτων. Τι σηµαίνει αυτό; Έτσι, θα µπορούν δεκαπέντε
από τους εξήντα έξι δήµους της Αττικής, που παράγουν πάνω
από το 50% των απορριµµάτων της, να αποφασίσουν ανά πάσα
στιγµή τη µετατροπή του ΕΣΔΝΑ σε ανώνυµη εταιρεία.
Επίσης, αντιστρέφεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νοµοσχεδίου, που προέβλεπε ως κανόνα τη µετατροπή των περιφερειακών ανωνύµων εταιρειών σε περιφερειακούς συνδέσµους και κανόνας πλέον καθίσταται η διατήρηση της νοµικής τους µορφής ως ανώνυµης εταιρείας. Εδώ, για
να µετατραπεί από ανώνυµη εταιρεία ο ΦΟΔΣΑ σε σύνδεσµο,
απαιτείται απόφαση των 2/3 των δήµων της οικείας περιφέρειας.
Δηλαδή, άλλα µέτρα και άλλα σταθµά.
Δεύτερον, απόλυτη διασφάλιση των υπερκερδών του κεφαλαίου επιδιώκεται να επιτευχθεί µε την απευθείας εκχώρηση
στους εργολάβους των ΣΔΙΤ των εισφορών των δήµων προς τον
οικείο ΦΟΔΣΑ ή των τελών που ο ΦΟΔΣΑ επιβάλλει στους δηµότες, δηλαδή στη λαϊκή οικογένεια.
Ξεκαθαρίζεται ακόµα ότι το σύνολο του κόστους επεξεργασίας των απορριµµάτων θα φορτώνεται στις πλάτες των λαϊκών
στρωµάτων µέσω του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας. Σηµειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί η κατεύθυνση για τον κεφαλικό
σύµφωνα µε τον τόνο καταµερισµό των ανταποδοτικών τελών σε
συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες αντιλαϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις που ήδη έχετε ψηφίσει, όπως είναι το χαράτσι των 35 ευρώ
ανά τόνο ως τέλος ταφής, το οποίο θα αυξάνεται 5 ευρώ κάθε
χρόνο µέχρι να φθάσουµε τα 60 ευρώ, τα ανταποδοτικά τέλη σε
βάρος των λαϊκών στρωµάτων της Αττικής αναµένεται έως και
να τριπλασιαστούν, όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν οι νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των σύµµεικτων απορριµµάτων που
προβλέπονται στο νέο αντιλαϊκό ΠΕΣΔΑ.
Αντίστοιχες περιπτώσεις και επιπτώσεις, προφανώς, θα υπάρξουν και στα λαϊκά στρώµατα όλων των περιφερειών της χώρας.
Ακόµη και οι πρώτες λειτουργικές δαπάνες των περιφερειακών
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ΦΟΔΣΑ, µέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση σε αυτούς των
υφιστάµενων τοπικών φορέων διαχείρισης, θα αφαιρούνται από
τους ΚΑΠ των δήµων, δηλαδή από τους κεντρικούς πόρους
στους οποίους έχουν δικαίωµα οι δήµοι.
Τρίτον, στο αποσυρθέν σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για
τη συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ οι βασικές ιδιότητες ανήκαν στο διοικητικό συµβούλιο του περιφερειακού συνδέσµου, στο οποίο
εύλογη είναι και η συµµετοχή εκπροσώπων της λαϊκής συσπείρωσης έστω ως φύλλο συκής ενός κατ’ επίφαση δηµοκρατικού
υπολείµµατος. Προφανώς, το ξανασκεφθήκατε και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τα πάντα τα περνάτε στη δικαιοδοσία της
εκτελεστικής επιτροπής.
Όσον αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, ρυθµίζεται
το ζήτηµα των µεταναστών υψηλής ειδίκευσης, στους οποίους
χορηγείται η λεγόµενη µπλε κάρτα µε την ενσωµάτωση της σχετικής Οδηγίας 2009/50/ΚΕ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και µε
κάποιες επιµέρους εθνικές ρυθµίσεις.
Επίσης, τροποποιεί το π.δ. 106/2007 που αφορά την κυκλοφορία και διαµονή των υπηκόων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των οικογενειών τους. Σκοπός της οδηγίας που ενσωµατώνεται είναι η προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες
φυσικά του µεγάλου κεφαλαίου.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν ήταν µέχρι τώρα αρκετά ικανή να προσελκύσει ξένο
εξειδικευµένο προσωπικό σε σχέση µε τις άλλες ανεπτυγµένες
καπιταλιστικές χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία που επικαλούνται οι
ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 55% αυτού του δυναµικού που µετακινείται συνολικά παγκοσµίως κατευθύνεται προς
τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µόνο το 5%. Το ξένο εργατικό δυναµικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ήταν κυρίως ανειδίκευτοι ή µε χαµηλή εξειδίκευση και
αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα τελευταία χρόνια µάλιστα το ευρωπαϊκό κεφάλαιο στην
προσπάθειά του να γίνει πιο ανταγωνιστικό στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά, επιχειρεί να ρίξει την τιµή της εργατικής δύναµης, όχι µόνο της ανειδίκευτης, αλλά και αυτής των εργαζοµένων, µε υψηλότερη µόρφωση και ειδίκευση. Στην κατεύθυνση
αυτή αναζητεί τέτοιους εργαζόµενους πιο φθηνούς και µε λιγότερα δικαιώµατα µε την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες.
Επιπλέον µε τον τρόπο αυτό προσεταιρίζεται καλύτερα οικονοµικά και πολιτικά τις χώρες καταγωγής τους, σε µία περίοδο
µάλιστα που η ανεργία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδικά των νέων πτυχιούχων φτάνει σε ύψη ρεκόρ, µε την Ελλάδα
µάλιστα να πρωταγωνιστεί και ένα τµήµα του λαού της, κυρίως
νέων και πτυχιούχων να παίρνει ξανά το δρόµο της µετανάστευσης, γίνεται φανερό ότι η εισαγωγή τέτοιου ξένου εργατικού δυναµικού αποσκοπεί σε αυτό που αναδείξαµε. Όµως, κροκοδείλια
δάκρυα δεν πρέπουν σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτοί που είναι οι
υπεύθυνοι γι’ αυτό το φαινόµενο, δεν µπορεί τώρα πια να θρηνούν εδώ από αυτό το Βήµα.
Το µεγάλο κεφάλαιο ανοιγοκλείνει τη στρόφιγγα της µετανάστευσης και αλλάζει τα φίλτρα, σύµφωνα µε τις οικονοµικές
ανάγκες του. Γι’ αυτό και σήµερα αντίθετα µε την ευνοϊκή –υποτίθεται- µεταχείριση που επιφυλάσσει στους ειδικευµένους µετανάστες σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, έχει κηρύξει τον
πόλεµο στους εξαθλιωµένους ανειδίκευτους µετανάστες, θύµατα άλλωστε της πολιτικής του, που δεν τους έχει πλέον ανάγκη.
Κύριε Πρόεδρε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζουµε εξ αρχής το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Γιάννη Ζιώγα, Βουλευτή Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής εβδοµήντα
δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο
Γυµνάσιο Κουφαλιών Θεσσαλονίκης.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη να λάβει το λόγο, Βουλευτή Β’ Αθηνών,
για να µην ξεχνιόµαστε µέρες που είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε που το θυµίζετε. Δεν ξέρω, θα γίνουν εκλογές; Γιατί ακούµε
όλα αυτά τα περίεργα. Κάποια στιγµή πρέπει να µάθουµε αν θα
γίνουν εκλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Οριστικοποιήθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Οριστικοποιήθηκε; Εντάξει.
Έπρεπε να πάρω γραµµή από τον κ. Πολύδωρα για να είµαι σίγουρος, µου φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μαιευτική µέθοδος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να
θυµίσω κάτι µε το οποίο δεν ασχολήθηκαν δυστυχώς τόσο έντονα τα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης. Χθες απεβίωσε ο πατέρας
του Τάσου Ισαάκ, του ηρωικού Έλληνα της Κύπρου που σκότωσαν το 1996 µε τα λοστάρια οι φασίστες «Γκρίζοι Λύκοι» πάνω
στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο.
Είναι µία πολύ δύσκολη στιγµή διότι χάθηκε προ καιρού και ο
πατέρας του Σολωµού Σολωµού, επίσης ήρωος. Δύο εγκλήµατα
ατιµώρητα, δύο εγκλήµατα για τα οποία ποτέ κανείς δεν πλήρωσε. Δύο εγκλήµατα για τα οποία ούτε η Interpol ούτε η περίφηµη και πολυδιαφηµισµένη Europol µπόρεσαν να κάνουν
τίποτα, διότι οι εγκληµατίες, οι δολοφόνοι και του Τάσου Ισαάκ
και του Σολωµού Σολωµού, οι φασίστες «Γκρίζοι Λύκοι» κυκλοφορούν, όπως έχει εντοπιστεί και σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Θυµίζω ότι αυτός που πυροβόλησε στον ιστό της τουρκικής
σηµαίας, της κατοχικής σηµαίας, τον Σολωµό Σολωµού συνελήφθη προ τριών ετών στο Χίθροου, µεταφέροντας µέσα στη βαλίτσα του λαθραία ξυπνητήρια. Είναι τρελό τελείως, αλλά
συνελήφθη γι’ αυτό το πράγµα, µε µία εντελώς γελοία κατηγορία
και αφέθη ελεύθερος. Αυτή είναι, λοιπόν, η συνέπεια και η συνέχεια και κοινοτικών οργανισµών αλλά και χωρών οι οποίες µετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μισό λεπτό, κύριε Αϊβαλιώτη, να εκφέρω µία γνώµη.
Ο κ. Αϊβαλιώτης, κάνει ενδιαφέρουσα εισήγηση - υπενθύµιση.
Προσυπογράφω τα λεχθέντα και εκφράζουµε τη βαθύτατη λύπη
µας για το θάνατο των γονέων που πέθαναν κοντά-κοντά, όπως
είπατε, των δύο ηρώων θυµάτων της τουρκικής βαρβαρότητας
στην Κύπρο.
Ευχαριστούµε και συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ήταν επιβεβληµένο από τη στιγµή που έχουµε να
κάνουµε µε µία Εθνική Αντιπροσωπεία. Η Βουλή των Ελλήνων –
και πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε- εξέφρασε τη συντριβή όλων
µας για τη χθεσινή απώλεια ιδίως του πατέρα του Τάσου Ισαάκ.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια κυβερνητική καταιγίδα νοµοσχεδίων, η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη τον τελευταίο καιρό. Και
ενώ υπάρχει αυτή η καταιγίδα µε έκπληξη είδαµε ότι η ρύθµιση,
παραδείγµατος χάριν, για τα ταξί έκανε πέντε µήνες να έρθει,
ενώ είχε ολοκληρωθεί από το Νοέµβρη. Όλα ήταν έτοιµα, είχε
γίνει η συζήτηση µε την τρόικα και έκανε πέντε µήνες να έρθει
από τον κ. Βορίδη, ο οποίος κατά τρόπο λαϊκίστικο και πολιτικάντικο και εξόχως παλαιοκοµµατικό την έφερε παραµονές εκλογών, αφού εν τω µεταξύ –του τα είπα και τη Δευτέρα, που ήταν
εδώ εξάλλου, αλλά δεν πήρα κάποια απάντηση, πώς θα µπορούσα άλλωστε;- µεταλλάχθηκε ο κ. Βορίδης σε όψιµο νεοδηµοκράτη, σε υποψήφιο Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, ώστε να
πιστωθεί η Νέα Δηµοκρατία τη ρύθµιση για τα ταξί.
Αυτό είναι, λοιπόν, το τρικ της γαλάζιας προβιάς. Αυτό το λέω
για να γίνει αντιληπτό ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν
γίνεται από µόνο του. Λες και είχε την εντύπωση ο κ. Βορίδης ότι
δεν είναι νοήµονες οι ταξιτζήδες ή ότι δεν θυµάται ο κόσµος ότι
είναι ο Υπουργός, ο οποίος έσπευσε να αυξήσει τα διόδια.
Έσπευσε να τα αυξήσει, αλλά δεν έφερε τη ρύθµιση για τα ταξί.
Λες και δεν θυµάται ο κόσµος ότι είναι εκείνος ο οποίος είχε την
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πρεµούρα να τελειώσει την ιστορία µε τη «SIEMENS» και το
µετρό, αλλά έκανε πέντε µήνες να φέρει τη ρύθµιση για τα ταξί.
Κρίνεται εκείνος από τους οπαδούς του καινούργιου του κόµµατος, στο οποίο έτρεξε να χωθεί.
Μιλώντας για το νοµοσχέδιο διαπιστώνουµε λεπτοµερείς και
δαιδαλώδεις ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ και αυτή είναι η κληρονοµιά
του «Καλλικράτη»: ένα σχέδιο το οποίο απέτυχε παταγωδώς µε
τεράστιες αδυναµίες, που χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις και
τροποποιήσεις. Και το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι ένας λαβύρινθος νέων διατάξεων που αποδεικνύει την παταγώδη αποτυχία του «Καλλικράτη».
Εγώ είπα και στην αρχή ότι θα ήθελα να µάθω ποια είναι η εξοικονόµηση πόρων, δηλαδή µια τάξη µεγέθους: ότι τόσα λεφτά
σώσαµε από την εξοικονόµηση του «Καλλικράτη», διότι εδώ πέρα
κοµπάζει το νοµοσχέδιο ότι έχουµε µείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά δεν µιλάει για το χουνέρι που έχει πάθει η τοπική
αυτοδιοίκηση. Και το χουνέρι είναι τεράστιες δυσλειτουργίες, τεράστιες δυσκαµψίες, δραµατική αύξηση της γραφειοκρατίας και
έλλειψη πιστώσεων.
Είπα στην επιτροπή την ιστορία µε τον περίφηµο δρόµο
Ρόδου-Λίνδου. Είναι ένας δρόµος που είναι το γιοφύρι της
Άρτας. Η Ρόδος ένα από τα πιο τουριστικά µέρη της Ευρώπης,
έχει ζήτηµα µε αυτό το δρόµο, ο οποίος δεν τελειώνει. Για να
φτιαχτούν πέντε λακούβες που έχουν ανοίξει πρέπει να υπάρξει
«σύννεφο» υπογραφών, χαρτιών, να πάνε και να έρχονται τα χαρτιά, να υπογράφουν οι πάρεδροι και να γυρίζουν πίσω για να
εκταµιευτούν τα χρήµατα. Για να αλλάξουν πέντε λάµπες το ίδιο
γίνεται. Και γενικά δεν είναι ασφαλής δρόµος, γιατί δεν τελειώνει
επιτέλους, για να γίνει ένας δρόµος σοβαρός. Ό,τι γίνεται πρέπει
να έχει από πίσω του λεφούσι από υπαλλήλους, οι οποίοι υπογράφουν. Πριν τον «Καλλικράτη», αυτό το πράγµα δεν ίσχυε. Σήµερα, δυστυχώς, ισχύει.
Το νοµοσχέδιο µιλάει για τα κοινωνικά παντοπωλεία –και πολύ
σωστά- επιβεβαιώνοντας όµως, αυτό που όλοι ζούµε: την πρωτοφανή µιζέρια στην οποία βυθίστηκε ο ελληνικός λαός. Εµείς
βέβαια, ως κόµµα κάναµε κοινωνικό παντοπωλείο. Ήδη έφυγαν
δώδεκα τόνοι τρόφιµα µέσα σε τρεις µέρες. Το δηµιουργήσαµε
το κοινωνικό παντοπωλείο. Φυσικά, η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ δεν µπορούν να κάνουν κοινωνικό παντοπωλείο, γιατί
χρωστάνε παντού και δεν τους κάνει κανείς πίστωση.
Εµείς το κάναµε το κοινωνικό παντοπωλείο γιατί δεν χρωστάµε
τίποτα σε κανέναν. Το κόµµα µας δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε
στο ΙΚΑ, όπως χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, ούτε στη ΔΕΗ, όπως χρωστάνε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Δεν σας κάνουν πίστωση
στα δύο µεγάλα κόµµατα. Εµάς µας κάνουνε και γι’ αυτό και
έχουµε κόσµο, ο οποίος έρχεται και παίρνει τρόφιµα σε αυτήν
την τροµερή καταιγίδα στην οποία µας βυθίσατε και εσείς του
ΠΑΣΟΚ, που κυβερνάτε είκοσι δύο χρόνια και εσείς στη Νέα Δηµοκρατία, που κυβερνάτε άλλα δεκαπέντε χρόνια µετά την κατάρρευση της δικτατορίας.
Επιστρέψαµε, λοιπόν, εν ολίγοις στη δεκαετία του ’40 και του
’50. Βλέπουµε όσοι κοιτάµε και το «ΡΙΚ», ότι οι Έλληνες της Κύπρου –είναι αδόκιµος ο όρος Ελληνοκύπριοι, είναι Έλληνες της
Κύπρου γιατί δεν είναι Αγγλογάλλοι- στις εκκλησίες κάθε Κυριακή µαζεύουν τρόφιµα για τη χειµαζόµενη Ελλάδα. Όποιος δει
τα ρεπορτάζ, θα δει ότι είναι συνεχής η ροή τροφίµων από την
Κύπρο προς την Ελλάδα. Θέλω να πω πως έχουµε φτάσει σε µια
απίστευτη µιζέρια και καχεξία, την οποία βιώνουν όλα τα στρώµατα του ελληνικού λαού.
Τώρα για το θέµα των µετονοµασιών, το είπα και µέσα στην
επιτροπή, το ξαναλέω ότι είναι δύσκαµπτη η διαδικασία που συνεχίζει να υπάρχει. Ανέφερα την προσωπική µου εµπειρία. Ο
Δήµος Χαλανδρίου –και τον ευχαριστώ και όλο το δηµοτικό συµβούλιο, από τη δεξιά ως την αριστερά- µε οµόφωνη απόφασή
του αποφάσισε να δώσει σε κεντρικό δρόµο του Χαλανδρίου το
όνοµα του πατέρα µου, ο οποίος ήταν εκλεγµένος δηµοτικός
σύµβουλος και νοµαρχιακός σύµβουλος, στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ και ανιδιοτελώς βοηθούσε και σε ζητήµατα του Δήµου Χαλανδρίου, αλλά και του Λεκανοπεδίου. Τους ευχαριστώ και πάλι,
το λέω και το έχω κάνει αρκετές φορές και δεν θα βαριέµαι να
το κάνω. Ευχαριστώ το δηµοτικό συµβούλιο, όλες τις παρατάξεις
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του Δήµου Χανανδρίου για την οµόφωνη απόφασή τους.
Αφού αυτή η απόφαση υπήρξε και επιβεβαιώθηκε οµοφώνως
δύο φορές, έπρεπε το θέµα –λέει- να κυρωθεί από την περιφέρεια, όχι όµως από τον εκλεγµένο κ. Σγουρό, αλλά από το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας Αττικής, τον κ.
Λιακόπουλο, ο οποίος δεν έχει καµµία ευθύνη, ίσα-ίσα ο άνθρωπος ήταν άψογος σε ό,τι µπόρεσε να κάνει, αλλά επί πέντε-πεντέµισι µήνες αναβαλλόταν µία τυπική έγκριση. Δηλαδή, τι; Να
µετονοµαστεί ο χ’ δρόµος µε το όνοµα που αποφάσισε ο Δήµος
Χαλανδρίου να δώσει στο συγκεκριµένο δρόµο, το όνοµα του πατέρα µου. Και έβλεπε κανείς µία διαδικασία, µία δυσκαµψία, ένα
πράγµα λες και ήταν το µεσανατολικό, να µην µπορεί να λυθεί
εν πάση περιπτώσει αυτό το ζήτηµα, να πηγαίνουν, να έρχονται
τα χαρτιά, να τρέχουµε σε υπηρεσίες. Αυτά τα βιώνουν πολλοί
άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και την ψυχική επιβάρυνση από το
χαµό του ανθρώπου τους, αλλά έχουν και να τρέχουν για να γίνει
κάτι αυτονόητο σε µια ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της ενσωµάτωσης της Οδηγίας
50/2009/ΚΕ, το οποίο αφορά τους υψηλής εξειδίκευσης εργαζοµένους. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να γελάσει ή να κλάψει.
Εδώ η Ελλάδα στέλνει παντού εργαζοµένους από τον Καναδά
και την Αυστραλία, µέχρι την Αµερική και την Ιαπωνία. Όποιος
παρακολουθεί εκποµπές βλέπει ότι πλέον έχουν µεταναστεύσει
και Έλληνες στο Τόκιο για να βρουν δουλειά, διότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα και εµείς κοιτάµε να φέρουµε Φιλιππινέζους ή Πακιστανούς ή Κονγκολέζους επιστήµονες ή πυρηνικούς επιστήµονες υψηλής εξειδίκευσης από το Σουδάν ή αεροναυπηγούς
από την Ανγκόλα. Δεν µπορώ να καταλάβω τι κάνουµε µ’ αυτό
το πράγµα, µε αυτήν την ενσωµάτωση της οδηγίας. Δηλαδή,
αυτός που τη συνέλαβε την οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στέλνει στα κράτη-µέλη για να την ενσωµατώσουν,
πού ζει; Ειλικρινά διερωτώµαι πού ζει ο κοινοτικός νοµοθέτης,
σε ποιο κόσµο ζει.
Μιλάει για µπλε κάρτα, για ανθρώπους –λέει- από τρίτες
χώρες που θα έρθουν και θα προστεθούν σε αυτούς που ήδη
υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα έρθουν –λέει- νέοι, υψηλής εξειδίκευσης επιστήµονες στην Ελλάδα, ενώ οι δικοί µας φεύγουν και
πάνε και γίνονται ταξιτζήδες στην Αυστραλία, ενώ έχουν ένα
κάρο διπλώµατα, ενώ έχουν λιώσει τα παντελόνια τους στα θρανία, ενώ οι οικογένειές τους έχουν ξοδέψει ένα σωρό χρήµατα.
Όχι, λέει, «θα φύγουν οι δικοί σας, θα φύγουν οι κοινοτικοί υπήκοοι, θα πάνε στον Καναδά και θα έρθουν εδώ Κονγκολέζοι πυρηνικοί επιστήµονες». Δηλαδή, είναι δυνατόν; Υπάρχει άραγε
χρεία τέτοιων επιστηµόνων; Υπάρχει µήπως δουλειά στην Ελλάδα; Τι κάνουµε εδώ πέρα; Τι ενσωµατώνουµε;
Γιατί δεν κάνουµε κάτι πάρα πολύ απλό, διαµαρτυρόµενοι για
την κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε
τη λαθροµετανάστευση; Γιατί δεν στέλνουµε την οδηγία πακέτο,
όπως είναι στις Βρυξέλες; Να την επιστρέψουµε όπως είναι ως
απαράδεκτη. Γιατί δεν τους λέµε ότι µας έχουν δηµιουργήσει τέτοιο πρόβληµα µε το Δουβλίνο ΙΙ; Ειρήσθω εν παρόδω, η κ.
Μάρτα Σιγκάν, η οποία είναι Διευθύντρια στη Διεύθυνση Β’ της
Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοµισιόν και
συγκεκριµένα ασχολείται µε τη µετανάστευση και το άσυλο, µου
απέστειλε µία επιστολή απαντώντας στο αίτηµα που έχουµε υπογράψει έξι Βουλευτές του ΛΑΟΣ για αναθεώρηση, για κατάργηση
του Δουβλίνο ΙΙ και µου δηλώνει ότι είναι άδικος ο κανονισµός
Δουβλίνο ΙΙ και ότι έχουµε δίκιο ότι φταίει η Τουρκία γι’ αυτήν την
κατάσταση. Και καταθέτω στα Πρακτικά την επιστολή της κ.
Μάρτα Σιγκάν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αφού, λοιπόν, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι
είναι άδικος για την Ελλάδα ο κοινοτικός κανονισµός Δουβλίνο
ΙΙ, τι θα πρέπει να κάνουµε εµείς ως χώρα, για να καταλάβουν ότι
δεν πάει άλλο, ότι έχουµε φτάσει στα όριά µας, ότι λύγισε η Ελλάδα από τα δύο-δυόµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες που
έχουν µπουκάρει στην Ελλάδα και µας έχουν µετατρέψει σε
σκουπιδοτενεκέ; Δεν θέλει κάποιον λαθροµετανάστη η κ. Μέρκελ
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ή ο κ. Σαρκοζί; Τον παρκάρουν εδώ, τον αφήνουν εδώ, δεν του
επιτρέπουν να πάει πουθενά αλλού, µας έχει διαλύσει στην κυριολεξία ο κανονισµός Δουβλίνο ΙΙ, έχει κλατάρει η ελληνική κοινωνία, έχει κλατάρει η ανεργία από τη λαθροµετανάστευση. Και
βέβαια, στους ντόπιους προστέθηκαν και οι ξένοι, οι νταβατζήδες, µαχαιροβγάλτες, χασισέµποροι. Δεν ξέρουµε πια ποιος
µπαίνει στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουµε εικόνα τι είναι αυτός που
µπαίνει. Άχρηστες, πολύπλοκες διατάξεις για το πώς παίρνει κανείς τη µπλε κάρτα, λες και όσοι µπήκαν στην Ελλάδα υπέβαλαν
χαρτιά. Δίνουν 10.000 στον Τούρκο δουλέµπορο και απλά µπαίνουν στην Ελλάδα, επειδή έτσι τους αρέσει. Τι να τις κάνουν τις
διατάξεις και τις κάρτες και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες,
αφού κανείς δεν τις τηρεί; Μπαίνουν στην Ελλάδα, επειδή έτσι
τους αρέσει.
Όποιος έχει ζήσει έξω γνωρίζει. Εγώ ήµουν δεκατέσσερα χρόνια στο Βέλγιο. Παρουσιάστηκα στις αρχές, δήλωσα την παρουσία µου, τηρούσα τους νόµους του Βελγίου. Δεν µου πέρασε
ποτέ από το µυαλό να κάνω τα παλαβά που έχουν υποστεί οι Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια από τους λαθροµετανάστες που έχουν
µπουκάρει στην Ελλάδα. Εδώ, µας λέει προχθές ο Σαρκοζί: «Κοιτάξτε να φυλάτε καλά τα σύνορά σας». Δηλαδή, έχουµε και την
πρόκληση πλέον. Δηλαδή έχουµε αυτούς οι οποίοι απολαµβάνουν την ευηµερία τους, τους πλούσιους, τους Ολλανδούς, τους
Γάλλους, τους Δανούς, τους Γερµανούς και έχουµε εµείς παρκαρισµένους εδώ πέρα δυόµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες
και τους κρατάµε και τους τρέφουµε. Και δεν παίρνουν και αυτοί
ενάµισι εκατοµµύριο να δουν τη γλύκα. Και δεν τους δίνουµε ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν. Γιατί δεν κάνουµε άµεση απέλαση; Να φύγουν να πάνε στη Μέρκελ. Να δει και η Μέρκελ τη
γλύκα, να έχει ενάµισι εκατοµµύριο στο Βερολίνο, στη Φρανκφούρτη και στη Στουτγκάρδη και να µην ξέρει τι να τους κάνει.
Να πάρει και ο κύριος, ο οποίος µας είπε ότι δεν έδινε το ok
για τη δανειακή σύµβαση µε την Ελλάδα –και µιλώ για τον Ολλανδό Υπουργό Οικονοµικών- να πάρει και αυτός πεντακόσιες χιλιάδες Αλβανούς, Κογκολέζους και Σουδανούς να δει τη γλύκα!
Οι πλούσιοι της Ευρώπης έχουν βρει τα κορόιδα, τους Έλληνες, για να τους φορτώνουν τους λαθροµετανάστες. Και περνάνε
βέβαια τέλεια και εµείς βυθιζόµαστε στην ανεργία και στην εγκληµατικότητα, σε ένα κράτος χρεοκοπηµένο. Και ο κόσµος έχει
τα προβλήµατα και τα ζόρια που τραβάει και εµείς παραµένουµε
εκεί δεµένοι στο Δουβλίνο II.
Ας τους στείλουµε, λοιπόν, πίσω την οδηγία. Δεν την ενσωµατώνουµε. Ας διαµαρτυρηθούµε µε κάποιον τρόπο, αφού δεν δείχνουν καµµία πρόθεση να συνέλθουν εν πάση περιπτώσει και να
καταλάβουν τι τραβάει η Ελλάδα.
Εδώ πάλι –λυπάµαι που θα αναφερθώ πάλι στον Βορίδη, αλλά
βλέπετε η δραστηριότητά του είναι ατελείωτη- βλέπω ότι αυτό
το νοµοσχέδιο το υπογράφει και ο κ. Βορίδης. Είναι υπέρ δηλαδή
αυτής της ρύθµισης; Αυτά όλα που περιέγραψα τα εγκρίνει ο κ.
Βορίδης; Τα εγκρίνει! Ορίστε η υπογραφή του.
Καταθέτω στα Πρακτικά και τις υπογραφές των Υπουργών, µεταξύ των οποίων φιγουράρει και η υπογραφή του κ. Βορίδη. Φαίνεται ότι είναι πολύ γλυκές οι καρέκλες και αλλάζουν τις απόψεις
ορισµένων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν έχει τέλος πάντων και τόση σηµασία τι λέει ο Βορίδης ή τι
υπογράφει. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι είναι µια οδηγία που
αβαντάρει τη µετανάστευση και δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα στους Έλληνες, ενώ τα δικά µας παιδιά ξενιτεύονται και
φεύγουν.
Εµείς, λοιπόν, λέµε κάτι που δεν µπορούν να πουν τα υπόλοιπα
κόµµατα. Εµείς θα τους διώξουµε τους λαθροµετανάστες. Είναι
καταστατική και βασική µας αρχή. Θα τους διώξουµε! Θα φύγουν
µε απέλαση από την Ελλάδα. Θα πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα
και θα πάνε στην ευχή της Παναγίας! Δεν θα µείνουν άλλο στην
Ελλάδα. Δεν µας ρώτησαν, µπούκαραν επειδή έτσι ήθελαν. Δεν
τους θέλουµε πλέον στην Ελλάδα. Δεν αντέχει άλλο η ελληνική
οικονοµία και η κοινωνία.
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Μπορούν άραγε να πουν το ίδιο και κάποιοι άλλοι οπαδοί του
Χίτλερ, όπως είναι η Χρυσή Αυγή; Αυτοί εδώ οι κύριοι που θαυµάζουν το ναζισµό, η λατρεία τους είναι ο Χίτλερ και η σβάστικα,
αυτοί εδώ οι κύριοι µπορούν να πουν το ίδιο; Ακούσατε ποτέ
τους χιτλερικούς χρυσαυγίτες να λένε καθαρά αυτό που λέµε
εµείς «θα τους διώξουµε»; Εκείνοι λένε «θα πλακώσουµε, θα
σπάσουµε ένα-δυο κεφάλια για να εκτονωθούµε». Εµείς λέµε «θα
τους διώξουµε».
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά το εξώφυλλο του περιοδικού
της Χρυσής Αυγής µε τον Χίτλερ απ’έξω –για να µην ξεχνιόµαστε- και να ξέρει ο κόσµος ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι είναι χιτλερικοί και οπαδοί του ναζισµού στην Ελλάδα, καθώς και δυο
ακόµη εξώφυλλα από τα περιοδικά της Χρυσής Αυγής µε τη σβάστικα, µε τον Ρούντολφ Ες απ’ έξω και όλα τα αστέρια του ναζισµού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα εξώφυλλα, 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 να πω κάτι, το οποίο έχει πολλή σηµασία γιατί αφορά
φτωχά νησιά του Αιγαίου και θα ήθελα και την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
Έλαβα τις παρατηρήσεις από τους περιφερειακούς συµβούλους νησιωτικών ενοτήτων του Αιγαίου. Με ενηµέρωσε τηλεφωνικώς ο κ. Κουλουλίας. Κατάγοµαι από την Ικαρία. Με πήρε γιατί
είναι περιφερειακός σύµβουλος και µιλά για το θέµα των επαρχείων.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Μπορεί
να δοθεί ο όρος «έπαρχος», να δοθεί ένα όνοµα σε όλους αυτούς
τους ανθρώπους που είναι οι παλαιοί έπαρχοι. Μπορεί κάποιοι
να βρίσκουν τον όρο µπανάλ. Εγώ τον βρίσκω έναν πολύ ακριβή
όρο. Έπαρχος είναι ο επικεφαλής των παλαιών επαρχείων. Δεν
µας αρέσει αυτό; Να τους πούµε αντιπεριφερειάρχες. Δεν µας
αρέσει αυτό; Να τους πούµε τοπικούς αντιπεριφερειάρχες. Να
τους πούµε όµως κάπως. Το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί
λένε ότι µπορεί να υπάρξει προσωπικό που θα δουλέψει σε αυτές
τις τοπικές νησιωτικές ενότητες. Υπάρχει προσωπικό.
Ο κ. Παπουτσής εδώ είπε ότι θα αποσπαστούν από τους ΟΤΑ
υπάλληλοι για να κάνουν τους µπάτλερ και τις babysitter στους
χώρους φύλαξης –όπως λέµε- λαθροµεταναστών. Άρα, υπάρχει
προσωπικό για να κάνει τον µπάτλερ και την babysitter στους χώρους φύλαξης λαθροµεταναστών. Όµως, για να πάνε στην Κάλυµνο, στην Ικαρία, στην Ιθάκη και στη Νάξο δεν υπάρχει
προσωπικό! Ας βρουν, λοιπόν, τον τρόπο.
Ο κ. Σταυλάς είναι ο περιφερειακός σύµβουλος Καλύµνου, ο
κ. Κουλουλίας είναι της Ικαρίας, η κ. Σαρδελή είναι της Ιθάκης
και ο κ. Θεόφιλος της Νάξου. Καταθέτω το υπόµνηµά τους στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ζητούν, λοιπόν, να έχουν χωριστή οργανωτική και διοικητική
στελέχωση, να έχουν ένα όνοµα, έναν τίτλο εν πάση περιπτώσει
να ξέρουν τι είναι και να µπορέσει να υπάρξει ένας τρόπος να
υλοποιούνται οι αποφάσεις του περιφερειάρχη, να προωθείται η
ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές και να υπάρχει και εξοικονόµηση, γιατί δεν µπορεί να γίνονται συνεχή ταξίδια παραδείγµατος χάριν από τη Μυτιλήνη στην Ικαρία ή από τη Χίο στην Ικαρία.
Μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί και να κάνει τη δουλειά, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση.
Καταθέτω, επίσης, κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Στο προηγούµενο νοµοσχέδιο του κ. Παπουτσή µας είχε δοθεί η διαβεβαίωση
ότι θα υπάρξει κάποια ρύθµιση. Καταθέτω, λοιπόν, το υπόµνηµα
της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αττικής για το θέµα του
εκλογικού επιδόµατος. Ίδια υποµνήµατα έχουν υποβάλει η
ΠΟΑΣΥ και η ΠΟΑΞΙΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
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βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει επιτέλους να σταµατήσει αυτή η καραµπινάτη αδικία.
Διαµαρτύρονται όλες οι ενώσεις των αστυνοµικών γιατί δεν το
ρυθµίζουµε. Γιατί δεν το ρυθµίζουµε; Είναι καραµπινάτη αδικία.
Ας το ρυθµίσουµε.
Ειπώθηκε την περασµένη φορά ότι στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών θα έλθει και η ρύθµιση για το εκλογικό
επίδοµα. Ας το κάνουµε. Ας τελειώσουµε µε τους αστυνοµικούς.
Γιατί γίνεται ειδικώς γι’ αυτούς αυτή η διακριτική ρύθµιση;
Και όλα αυτά τα βλέπουν οι αστυνοµικοί και ο υπόλοιπος κόσµος, όταν κατατίθενται τροπολογίες για τη ρύθµιση, τη χρηµατοδότηση –όπως λένε- των δύο παλαιών κοµµάτων οι οποίοι
χρωστάνε σε όποιον µιλάει ελληνικά. Δεν το ξέρουµε ότι είναι
προκλητικό για τον αστυνοµικό, για τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να βλέπει να φεύγουν τα λεφτά προς τα κόµµατα παραµονές
εκλογών µε αυτήν τη περίφηµη νυχτερινή τροπολογία; Και αυτή
αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία που χρωστάνε
τα µαλλιά της κεφαλής τους.
Και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 χιλιάδες στο ΙΚΑ, και στη ΔΕΗ
χρωστάει και η Νέα Δηµοκρατία χρωστάει, αλλά βρίσκει 55 χιλιάδες ευρώ για να νοικιάζει κυριλέ κτήρια στη λεωφόρο Συγγρού. Πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ είναι για δέκα χρόνια ο
µισθός ενός πρωτοδιοριζόµενου. Ο µισθός ενός πρωτοδιοριζόµενου για δέκα χρόνια είναι ένα νοίκι των γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας!
Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτήν τη χώρα
για να καταλάβει το πολιτικό σύστηµα και όσοι είναι επιφορτισµένοι µε το να διασωθεί ό,τι έχει αποµείνει από το κύρος του
πολιτικού κόσµου, ότι πρέπει να σταµατήσουν αυτές οι σπατάλες, να σταµατήσουν αυτά τα τρελά τα οποία γίνονται µε τις επιχορηγήσεις βάσει της αρχής ότι είναι νόµιµο είναι και ηθικό.
Δεν είναι ακριβές. Να µη δώσουµε λεφτά στα κόµµατα. Να κάνουµε εκλογές µε τα λεφτά που έχουµε. Μιλάµε για µια ασύλληπτη αναισθησία, περιφρόνηση στα προβλήµατα του τόπου,
κουτσαβακίστικη συµπεριφορά από δύο κόµµατα µπαταχτσήδες.
Είναι προκλητική η ρύθµιση. Μη φέρνετε τέτοιες τροπολογίες.
Και σας παρακαλώ πολύ να αποσύρετε και τις διατάξεις –και
κάνω έκκληση- για την έγκριση αυτής της οδηγίας. Δώστε ένα
µήνυµα στις Βρυξέλες ότι δεν αντέχουµε άλλο µε το Δουβλίνο
ΙΙ. Στείλτε πίσω την οδηγία. Δεν την ενσωµατώνουµε. Δεν αντέχει
άλλο η ελληνική κοινωνία. Δεν µπορούµε συνέχεια να κηδεύουµε
νεκρούς, σε κάθε γωνία να υπάρχει ένα καντηλέρι, συνέχεια
αστυνοµικοί να είναι νεκροί, δεν µπορούµε την ξένη εγκληµατικότητα. Φτάνουν τα «µπουµπούκια» τα δικά µας. Δεν θέλουµε εγκληµατικότητα, θέλουµε δουλειά στους Έλληνες.
Δεν αντέχει άλλο ο Έλληνας από την ανεργία, δεν αντέχει
άλλο να βλέπει τους Έλληνες επιστήµονες να φεύγουν στο εξωτερικό και οι οικογένειές τους να έχουν δώσει ένα σωρό χρήµατα
και να µη βλέπουν τα παιδιά τους να δουλεύουν, να είναι άνεργα
και να χτυπάνε µύγες στις καφετέριες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Έστω και την υστάτη ώρα, δείξτε εσείς της συγκυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ότι επιτέλους αντιλαµβάνεστε στοιχειωδώς τι γίνεται γύρω σας. Αλλιώς, βλέπω τους Έλληνες να µην αρκούνται απλώς στα γιαούρτια και τις µούντζες,
αλλά να σας αποδοκιµάζουν µε άλλους πιο επώδυνους τρόπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες
και µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί από τα Γυµνάσια Ραχών και Ευδήλου Ικαρίας, Σάµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Οι µαθητές φιλοξενούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευ-
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τικού προγράµµατος που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Επικρατείας και ειδικός αγορητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Μουλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο χρόνια µετά την εφαρµογή
του «Καλλικράτη» αποδείχθηκε αυτό το οποίο είχαµε καταγγείλει
εµείς από την πρώτη στιγµή. Δεν είναι, δηλαδή, όπως προπαγανδίστηκε, µια µεγάλη διοικητική τοµή, µια µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση, αλλά ένα σχέδιο -και µάλιστα πρόχειρο- εφαρµογής
της πολιτικής των µνηµονίων. Στόχος είναι ακριβώς η εφαρµογή
των µνηµονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο χώρο της
τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
Ουσιαστικά το κράτος ένιψε τας χείρας του και µετέθεσε αρµοδιότητες χωρίς κονδύλια, χωρίς χρήµατα, χωρίς αντίκρισµα
στους δήµους και τις περιφέρειες και τους είπε «κόψτε το λαιµό
σας». Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα δεν είναι παρά
ένας εφαρµοστικός νόµος αυτού του σχεδίου που είχε ως αποτέλεσµα τη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η αναγκαστική συνένωση κοινοτήτων, δήµων και νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων ερήµην των πολιτών µε τη δηµιουργία νέων
υπερσυγκεντρωτικών µοντέλων παρήγαγε στη µικρή διάρκεια
ζωής του «Καλλικράτη» γραφειοκρατία, σοβαρότατα προβλήµατα λειτουργίας και νέα εµπόδια ελέγχου και συµµετοχής των
πολιτών, αλλά και των εργαζοµένων σε αυτά τα µορφώµατα, διάλυση των δοµών πρόνοιας και συρρίκνωση του κοινωνικού ρόλου
της αυτοδιοίκησης.
Σήµερα η αυτοδιοίκηση έχει φτάσει σε οριακά για την επιβίωσή της όρια. Τα έσοδα σε σχέση µε το 2009 έχουν µειωθεί
στο 50%. Ο ίδιος ο νόµος περί απόδοσης του 4% του ΦΠΑ δεν
τηρείται. Το Πρόγραµµα «Ελλάδα» δεν εφαρµόζεται.
Πάνω απ’ όλα, δεν εφαρµόζεται το ίδιο το Σύνταγµα και πιο
συγκεκριµένα τα άρθρα 102 και 103, που αναφέρουν ότι δεν µεταβιβάζονται αρµοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.
Συνέπεια όλων αυτών θα είναι -και το βλέπουµε- η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, η εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση, η πλήρης ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Και δεν έχει τέλος ο κατάλογος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που θα οριστικοποιήσουν και το θάνατο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο νέο Προϋπολογισµό του 2012 έχουν µειωθεί τα κονδύλια
κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2011 και είναι µειωµένα τα συνολικά έσοδα κατά 536 εκατοµµύρια ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων και των ιδίων πόρων.
Αναλυτικά, το 2011 η ΚΑΠ ήταν 3,692 δισεκατοµµύρια ευρώ,
το 2012 προϋπολογιζόταν σε 3,214 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
2011 ήταν 630 εκατοµµύρια ευρώ, το 2012 θα είναι 608 εκατοµµύρια ευρώ. Ειδικά για τις περιφέρειες, η ΚΑΠ είναι 609,4 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτοί είναι οι αριθµοί.
Ταυτόχρονα, το µισθολογικό κόστος είναι µειωµένο κατά 314
εκατοµµύρια ευρώ, τα προνοιακά επιδόµατα κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ και οι λοιπές δαπάνες κατά 175 εκατοµµύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι τα έσοδα του Προϋπολογισµού
του 2012 της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι µειωµένα σε
σχέση µε το 2009 πάνω από 40% και η ανάπτυξη που προσφέρει
σε κάθε πολίτη της περιφέρειας είναι 36,4 ευρώ. Αυτά είναι τα
αποτελέσµατα και αυτοί είναι οι αριθµοί.
Τραγικές είναι και οι επιπτώσεις του «Καλλικράτη» στους εργαζόµενους στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουµε δραµατική
µείωση µισθών και µείωση των εκτός έδρας, εργασιακή εφεδρεία, αναγκαστικές µετατάξεις και απειλές βίαιης µεταφοράς
των υπαλλήλων στις έδρες των περιφερειών και των καλλικρατικών δήµων. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνει µε τις αποφάσεις περί παραλλήλων καθηκόντων.
Εκτός από τις απολύσεις όλων των συµβασιούχων, οι µνηµονιακές δεσµεύσεις για εκατόν πενήντα χιλιάδες λιγότερους υπαλλήλους τα επόµενα δύο χρόνια ουσιαστικά οδηγούν σε
εκτεταµένες απολύσεις και στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Η βίαιη εκδίωξη των υπαλλήλων µέσω της εργασιακής εφεδρείας σε συνδυασµό µε την απαγόρευση των προσλήψεων οδηγεί τις υπηρεσίες σε διάλυση. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι να στελεχώσουν τις υπηρεσίες. Και το κενό, βέβαια, θα το κα-
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λύψουν οι ιδιώτες επενδυτές. Η ιδιωτικοποίηση της αυτοδιοίκησης πάει χέρι-χέρι µε την ιδιωτικοποίηση του κράτους.
Στο χρόνο εφαρµογής του «Καλλικράτη» η εκχώρηση του δηµοσίου χώρου και των δηµοσίων δραστηριοτήτων µέσω ΣΔΙΤ ή
παρόµοιων κατασκευασµάτων ξεπέρασαν και τις πιο δυσοίωνες
προβλέψεις µας. Επιχειρούνται πολιτικές άµεσης και έµµεσης
ιδιωτικοποίησης, κρίσιµων κοινωνικών και αναπτυξιακών τοµέων,
όπως τα απορρίµµατα, η ενέργεια, οι κοινωνικές υπηρεσίες και
η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και η εµπορευµατοποίηση
του δηµόσιου χώρου µέσω του «’Ηλιος», των ΣΔΙΤ κ.λπ..
Χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές είναι οι διατάξεις για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του παρόντος νοµοσχεδίου.
Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόµος για µεγάλες business, που θα µεταφέρουν πλούτο από τις τοπικές κοινωνίες στους ιδιώτες.
Η προχειρότητα, επίσης, που ετοιµάστηκε ο «Καλλικράτης»
αποκαλύπτεται και µε το παρόν νοµοσχέδιο. Είκοσι ένα άρθρα
αναθεωρούν, συµπληρώνουν και καταργούν άρθρα και διατάξεις
του «Καλλικράτη» και άλλων νόµων, που έχουν αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και όλα αυτά µόλις δύο χρόνια µετά την ψήφισή του.
Οι όποιες θετικές ρυθµίσεις, όπως αυτή για το θεσµό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η δυνατότητα καθορισµού ειδικού τιµολογίου ΔΕΥΑ για τις ευπαθείς οµάδες καταναλωτών, η σύµπτυξη
του χρόνου για τον έλεγχο νοµιµότητας δεν αλλάζουν την ουσία
της προς συζήτηση νοµοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία κινείται
στην ίδια φιλοσοφία και εφαρµόζει τους στόχους του «Καλλικράτη».
Οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις γίνονται πλέον ο κανόνας για
την κάλυψη πάγιων αναγκών των ΟΤΑ, η ανταποδοτικότητα γενικεύεται και δροµολογούνται απολύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει
επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Όσoν αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά την µπλε
κάρτα, η καθιέρωση θεωρητικά θα µας έβρισκε σύµφωνους.
Η θεωρητική προσέγγιση της διευκόλυνσης στην κινητικότητα
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης θα µπορούσε να δώσει ώθηση
στην παραγωγή και την καινοτοµία και να έχει ευεργετικές συνέπειες για το εργατικό δυναµικό που κατέχει αυτή τη γνώση.
Είναι, όµως, παράλογο, είναι οξύµωρο ότι αυτό επιδιώκεται για
στελέχη υψηλού µορφωτικού επιπέδου από τρίτες χώρες που
αυτήν τη στιγµή ουσιαστικά έχουν µία ανάπτυξη, θα έλεγα θηριώδη, όπως είναι η Ινδία ή η Ρωσία και δεν προβλέπεται τίποτα
για τα δικά µας παιδιά.
Έχει αποδειχθεί πλήρως ως προς αυτήν την οδηγία, η φιλοσοφία, θα έλεγα, του Επιτρόπου Όλι Ρεν, ότι οι νέοι και οι µορφωµένοι της Ελλάδας θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού την τύχη
τους. Ταυτόχρονα, για µια ακόµη φορά εµπαίζονται τα εκατοντάδες παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς µετανάστες. Στο άρθρο 41, ουσιαστικά τους λέτε ότι αντί για την
ιθαγένεια, την κωλυσιεργία, τη γραφειοκρατία, που έθεσε ακόµα
και η πρόσφατη νοµοθεσία Ραγκούση, είναι προτιµότερο και ταχύτερο να βγάλουν µια µπλε κάρτα, προκειµένου να εργαστούν
και να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους.
Τους κόπους τους, τον αγώνα τους για να µάθουν τη γλώσσα,
να σπουδάσουν στην Ελλάδα, να αναπληρώσουν τις σπουδές
τους και µετά να έχουν δικαίωµα σε µια µπλε κάρτα και µόνο, το
βάζετε διαζευκτικά ως προς την απόκτηση ιθαγένειας, όταν αναφέρεται ρητώς ότι δεν µπορεί να βρεθεί σε διαφορετικό καθεστώς µεταχείρισης ή εργασιακής κατάστασης αυτός που
διαθέτει µπλε κάρτα.
Επίσης, αναρωτιέµαι για τη σκοπιµότητα διατάξεων όπως εκείνες που θέτουν υπολογισµούς εισοδηµατικών κριτηρίων και αξιολόγησής τους και για την ανανέωση της κάρτας και τη
δυνατότητα του µετανάστη εργαζόµενου να φέρει την οικογένειά
του.
Επαναλαµβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βασίλειο Μουλόπουλο.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Μιχελογιαννάκη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-
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δρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο
Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μια από τις πιο πολυσυζητηµένες κουβέντες του πολιτικού συστήµατος ήταν πάντοτε η τοπική αυτοδιοίκηση, η πιο κοντινή
εξουσία στον πολίτη, κοντινή εξουσία σε µια Ελλάδα µε την εξής
εικόνα: Είκοσι δύο χιλιάδες άστεγοι, χίλιες οκτακόσιες περίπου
αυτοκτονίες, ένας στους τρεις στα όρια της φτώχειας, ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες άνεργοι, τετρακόσιες χιλιάδες που
έχουν να πληρωθούν πέντε µήνες, 53% σε µερική απασχόληση,
33% ανασφάλιστοι, ένας στους δύο που δεν µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, ενάµισι εκατοµµύριο νέοι επιστήµονες
χωρίς αύριο, ατέλειωτες ουρές συσσιτίων, µισθός 469 ευρώ, µισθός νέου 421 ευρώ, επίδοµα ανεργίας 359 ευρώ, µισθός ηµιαπασχόλησης 290 ευρώ, αυθαιρεσίες εργοδοτών, απολύσεις, 15%
µείωση των επικουρικών συντάξεων, πάγωµα ορίου ή βάσης, κατάργηση κοινωνικών επιδοµάτων και µείωση εφάπαξ. Αυτοί είναι
οι δείκτες της Ελλάδος, της κοντινής προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο σήµερα που ασχολείται µε την τοπική
ανάπτυξη στην αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής, επίσης,
πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες. Διαπραγµατεύεται ένα νέο µοντέλο διοίκησης, που είναι µια νέα λογική ανάπτυξης, ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Μέχρι τώρα σαφώς η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν η αχίλλειος
πτέρνα του αθηνοκεντρικού κράτους, όπου εκεί επικρατούσε η
αδιαφάνεια και η κατασπατάληση πόρων. Μην ξεχνάµε ακόµα ότι
πριν από ένα-ενάµιση χρόνο περίπου, τότε στις περιφερειακές
εκλογές, ακούγαµε τη λέξη ο «µικρός Πρωθυπουργός της περιφέρειας». Που είναι αυτοί οι «µικροί Πρωθυπουργοί» στην ουσία
σήµερα της περιφέρειας;
Θα εξάλειφε ο «Καποδίστριας» καθυστερήσεις, γραφειοκρατία. Θα δηµιουργούσε οικονοµική ανάπτυξη, θα δηµιουργούσε
διεύρυνση και εκβάθυνση της δηµοκρατίας.
Θα δηµιουργούσε µείωση των λειτουργικών εξόδων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα ήθελα να ήξερα, αν αυτά
ισχύουν.
Το Πρόγραµµα Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικής Συνοχής, Ισόρροπης Ανάπτυξης –το «ΑΚΣΙΑ»- διαπραγµατεύεται ουσιαστικά επενδυτικά προγράµµατα, µικρά και µεγάλα έργα τοπικής σηµασίας
και το Πρόγραµµα Αυτεπιστασίας. Για να δούµε ορισµένες παρατηρήσεις:
ΕΣΠΑ: Εκατόν ογδόντα ένα έργα, προτεραιότητες περιφερειών και Υπουργείων, µε 11,5 δισεκατοµµύρια και ενενήντα χιλιάδες έως εκατόν ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας υπό
αµφισβήτηση ακόµα.
Ολοκλήρωση του «Θησέα». Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί;
Πρόγραµµα Αυτεπιστασίας: Ουσιαστικά σηµαίνει γρήγορη
εξοικονόµηση πόρων. Πώς;
Πρόγραµµα εξυγίανσης των υπερχρεωµένων δήµων και της
περιφέρειας. Δηµοτικά, κοινωνικά παντοπωλεία. Γιατί όχι και κοινωνικά φαρµακεία και κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικές δοµές,
σήµερα που παίζεται το παιχνίδι του σχεδίου εξοµάλυνσης του
κοινωνικού πόνου σε µία κρίση, µέσα στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης αυτού του τόπου;
Νησιωτικότητα και ορεινοί όγκοι: Στη νησιωτικότητα και στους
ορεινούς όγκους: µικροί σε µέγεθος –νησιά, γεωγραφία Ελλάδας- µε αποµόνωση, µε περιφερειακότητα υπό αµφισβήτηση, µε
υψηλό κόστος παραγωγής, µε ελαττωµένη έρευνα και τεχνολογία, µε υποβάθµιση εδάφους, µε µείωση της βιοποικιλότητας, µε
µικρό κατά κεφαλήν εισόδηµα παραγωγής και ανταγωνιστικότητα. Κι όµως, αντί να βλέπουµε αυτά, βλέπουµε στις µεταφορές
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να γίνεται παράταση της αντικατάστασης των πλοίων -άρα, παλιά
πλοία- βλέπουµε κατάργηση της ρυθµιστικής αρχής και βλέπουµε, επίσης, δηµόσιες υπηρεσίες –υγείας, παιδείας, ενέργειας, αποβλήτων- να είναι σήµερα πάλι υπό αµφισβήτηση.
Ενοποίηση των νησιώτικων νοσοκοµείων –γνωρίζουµε τι σηµαίνει
αυτό- κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ. Να, λοιπόν, η νησιωτικότητα. Τα ίδια ακριβώς όµορα βλέπουµε και στον ορεινό όγκο,
στην αποµόνωση του ορεινού όγκου.
Μιλάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει και χωροταξικό. Να σας αναφέρω δέκα τουλάχιστον παραδείγµατα απόστασης δήµων τριακοσίων χιλιοµέτρων που φτιάχτηκαν µόνο για
πελατειακές και εκλογικίστικες συνθήκες τότε, οι οποίες δηµιούργησαν ένα άµορφο τµήµα χωροταξίας. Διορθώσεις δεν έγιναν.
«Συµπαραστάτης του δηµότη»: Είδατε πολύ καλά πώς έβγαλαν το «Συµπαραστάτη του δηµότη» και πώς βγήκε «Συµπαραστάτης» και στην περιφέρεια και τι παιχνίδια παίχτηκαν, λόγω του
ότι υπήρχε ένα κενό νόµου. Ο επίτροπος, ο έλεγχος νοµιµότητας
έχει γίνει έλεγχος σκοπιµότητας, χάνει και την αξία του.
Επιτροπή Μετονοµασιών: Ήδη ασχολήθηκε προηγούµενος συνάδελφος.
Επιτροπές Παροχής Ασύλου: Αν προσέγγιζε η Επιτροπή Ασύλου το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι θα
είχε λυθεί ένα µεγάλο πρόβληµα, όσον αφορά το άσυλο.
Στο ζήτηµα της µπλε κάρτας: Ούτε συζήτηση ότι η µετανάστευση, τα πεντακόσια άτοµα που µπαίνουν την ηµέρα –ενάµισι
εκατοµµύριο εδώ, εκατόν πενήντα χιλιάδες το χρόνο- σηµαίνει
πέντε, έξι πράγµατα.
Συγκεκριµένα: Αναθεωρώ το ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ, δεν τους αφήνω να
µπαίνουν µέσα, διαµορφώνω επιτέλους ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική µε επιµερισµό ανά κράτος, ανάλογα µε τον πληθυσµό και το κατά κεφαλήν εισόδηµα που υπάρχει παντού,
φυλάσσω και θωρακίζω τα σύνορα µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης –µην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα είναι άκρο και σύνορο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- επαναδιαπραγµατεύοµαι το Τµήµα
Δίωξης Λαθροµεταναστών, που δεν δουλεύει, νοµιµοποιώ µε
προϋποθέσεις αυτούς που πληρώνουν, επαναπροωθώ όλους
τους άλλους που δεν τις πληρούν, επιτέλους κάνω εξωτερική πολιτική µε την Τουρκία και της βάζω όρια ότι «για να ενταχθείς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα φτάνεις στο σηµείο να µου φέρνεις εδώ όλους όσους δεν βολεύουν», νοµιµοποιώ τους πενήντα
χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες, κάτι που είναι απαραίτητο, δηµιουργώ ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, τα οποία όµως θα έχουν χαρακτηριστικά ανθρώπινα, µε στέγαση, σίτιση, καθαριότητα,
υγεία, διοικητική µέριµνα, αλλά και να είναι κοντά σε πόλεις,
οπότε µετά να είναι εύκολη η πρόσβαση λύσεων, συν τις συνθήκες ζωής, συν το δικαίωµα ψήφου, που πολλοί –και οι ίδιοι- το
αµφισβητούν.
Βλέπει, λοιπόν, κανείς ότι µέσα σ’ αυτήν τη λογική πρόκειται
για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µιλάει για µια εθνική ανασυγκρότηση ενός κράτους που είναι πληγωµένο, ενός κράτους που έχει
ανάγκη άµεσης παρέµβασης ενός εθνικού διαπραγµατευτικού
σχεδίου που να αρχίζει οικονοµικά και πολιτικά, που να µπορέσει
να επιβιώσει και ενός εθνικού σχεδίου απάλυνσης κοινωνικού
πόνου, όπου εκεί έχει µέρισµα η τοπική αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι, φοβάµαι ότι αυτή η κοντινή εξουσία στον
πολίτη, η τοπική αυτοδιοίκηση, µε τους δυο βαθµούς της, µε τα
κενά της, αν δεν προχωρήσει µέσα στη λογική να υπηρετήσει και
µόνο τον πολίτη, δηλαδή να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχι να παίζει παιχνίδια που µέχρι τώρα έπαιζε, τότε τα
πράγµατα θα είναι δύσκολα για τον τόπο µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχελογιαννάκη.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη, έχετε το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη µέχρι τώρα συζήτηση
που έχει γίνει για το παρόν νοµοσχέδιο πιστεύω ότι µπορούµε
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να καταλήξουµε σε δύο ασφαλή συµπεράσµατα.
Το πρώτο είναι ότι αποδεικνύεται στην πράξη αυτό που αρκετοί λέγαµε στην Αίθουσα αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του ν. 3852/2010 του περίφηµου «Καλλικράτη». Η πολυθρύλητη,
κατά την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του τότε Υπουργού Εσωτερικών, µεταρρύθµιση έχει αποδειχτεί µία κανονική απορρύθµιση.
Αυτό λίγο ή πολύ το λένε όλοι όσοι εµπλέκονται άµεσα µε την
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ειπώθηκε και αρκετές
φορές από τους φορείς που προσήλθαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους στην αρµόδια επιτροπή.
Ως νέα Βουλευτής και ως νέος άνθρωπος δεν θέλω να µηδενίσω τίποτα, αλλά όταν έρχεται ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Αγοραστός και λέει
στην επιτροπή ότι για παράδειγµα σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές γίνεται µία οργανωµένη σύγχυση όπου εµπλέκονται οι δήµοι,
οι περιφέρειες και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις, αντιλαµβανόµαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι πιστεύω χαρακτηριστικό το
απόσπασµα αυτό και δείχνει τα σοβαρά προβλήµατα µε τα οποία
έρχονται αντιµέτωποι οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για
να τα επιλύσουν.
Κρίνω σκόπιµο στο σηµείο αυτό να αναφέρω συνοπτικά την
κριτική που είχε ασκηθεί όταν είχε έρθει προς συζήτηση στη
Βουλή ο «Καλλικράτης». Ας πάµε λίγο πιο πίσω. Θυµίζω ότι ο κ.
Παπανδρέου όταν ήταν στην Αντιπολίτευση προειδοποιούσε την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον τότε Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Παυλόπουλο να µην προχωρήσει σε διοικητική µεταρρύθµιση αν δεν εξασφάλιζε τις οικονοµικές προϋποθέσεις.
Παρά τις µελέτες και τη σωστή προετοιµασία που είχε γίνει και
ειδικά στο χωροταξικό της αυτοδιοίκησης, ο κ. Παυλόπουλος το
2008 αποφάσισε να µην προχωρήσει και µάλιστα, ενηµέρωσε το
ΠΑΣΟΚ για την οικονοµική κατάσταση που απέτρεπε την επιτυχηµένη εφαρµογή της διοικητικής µεταρρύθµισης. Τότε το
ΠΑΣΟΚ είχε συµφωνήσει µε την επιλογή αυτή.
Όµως αµέσως µετά τις εκλογές, η κυβέρνηση Παπανδρέου
προχώρησε στον «Καλλικράτη» γνωρίζοντας πολύ καλά ότι
λεφτά δεν υπήρχαν, συνεπώς ούτε και πόροι. Και προχώρησε
στον «Καλλικράτη», χωρίς να έχει διαβουλευτεί ουσιαστικά µε τις
τοπικές κοινωνίες, χωρίς να έχει συγκεκριµένη τεκµηρίωση για
τις συνέπειες της νέας αρχιτεκτονικής της, χωρίς να µπορεί να
προσδιορίσει το ακριβές ποσό των ευρώ που δήθεν θα εξοικονοµηθούν, χωρίς να έχει αποτιµήσει το κόστος των αρµοδιοτήτων που θα ασκηθούν από τα νέα όργανα των δύο βαθµίδων της
αυτοδιοίκησης, χωρίς να είναι συγκεκριµένη ως προς το τι ακριβώς θα γίνει µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις και τους οργανισµούς,
χωρίς να λαµβάνει υπ’όψιν της το µέλλον των συµβασιούχων εργαζόµενων, χωρίς να τη νοιάζει τι θα γίνει µε τους µόνιµους και
αορίστου χρόνου εργαζόµενους. Και βέβαια, ελάχιστη σηµασία
είχε δώσει για τους εργαζόµενους στις περιφέρειες και στις νοµαρχίες των νησιωτικών περιοχών, πολλοί από τους οποίους κλήθηκαν να αλλάξουν ολόκληρο τον οικογενειακό τους προγραµµατισµό.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επιχείρηµα του «Καλλικράτη» ναρκοθετήθηκε από την αρχή από την έλλειψη πόρων
ελέω των κοµµατικών προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ. Ειπώθηκε και
στην επιτροπή ότι από το 2009 οι πόροι των δήµων είχαν µειωθεί
πάνω από 50%, την ίδια στιγµή που ο «Καλλικράτης» προέβλεπε
επιπλέον αρµοδιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία ακόµη σηµαντική επίπτωση
από τον «Καλλικράτη» και τελικά η κυριότερη, κατά την άποψή
µου, είναι ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση, εντός πολλών εισαγωγικών, διέρρηξε την κοινωνική και αναπόφευκτα την οικονοµική συνοχή της περιφέρειας και µάλιστα της ακριτικής
νησιωτικής και ορεινής περιφέρειας της Ελλάδας.
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό συµβαίνει όταν στο Σύνταγµα
αυτής της χώρας, το άρθρο 101 παράγραφος 4, προστατεύει και
επιβάλλει ταυτόχρονα στο νοµοθέτη να λαµβάνει ειδική µέριµνα
για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Αντ’ αυτού τι είδαµε; Είδαµε, πραγµατικά, τραγελαφικές καταστάσεις. Μικρά νησάκια,
µία δρασκελιά από µεγαλύτερο νησί, να γίνονται αυτόνοµοι
δήµοι, ενώ µεγαλύτερα νησιά, µεγαλύτερα σε πληθυσµό από άλ-
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λους νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, να αποκτούν ένα γιγάντιο, δυσκίνητο και καταχρεωµένο δήµο.
Πρακτικά, αυτό που ζούµε µε τον «Καλλικράτη» είναι η καταπάτηση κάθε έννοιας και αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Και όλα αυτά
επειδή αγκυλώσεις και αλαζονικές συµπεριφορές οδήγησαν στη
δραστική και χωρίς σχέδιο µείωση του αριθµού των ΟΤΑ. σε
κάτω από τριακόσιους πενήντα, τη στιγµή που µελέτη της τότε
ΚΕΔΚΕ έδειχνε ότι ένας αριθµός δήµων της τάξεως των τετρακοσίων πενήντα έως τετρακοσίων εβδοµήντα θα ήταν ο βέλτιστος αριθµός για τη χώρα µας, ειδικά αν λάβουµε υπ’όψιν τη
γεωγραφική της ιδιοµορφία και τον πολυνησιακό της χαρακτήρα.
Χάσαµε έτσι δήµους µε ιδιαίτερη ιστορική και συµβολική αξία,
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, δήµους µε ιδιαίτερη φυσιογνωµία, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης για
πολλούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Επιτρέψτε µου εδώ να αναφέρω την Κοινότητα Ολύµπου Καρπάθου ως ένα από τα πολλά παραδείγµατα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα που τη ζούµε όλοι µας.
Ο «Καλλικράτης» φαίνεται να έχει προκαλέσει περισσότερα
προβλήµατα από αυτά που είχε κληθεί να λύσει. Γι’ αυτό, δεν
είναι τυχαίο που από την πρώτη στιγµή εφαρµογής του, παρουσιάστηκε η ανάγκη για να βελτιωθούν ή και να αλλάξουν ορισµένες από τις διατάξεις του.
Το ίδιο συµβαίνει και µε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα.
Το µέρος πρώτο του σχεδίου νόµου, αφορά στην επίλυση προβληµάτων που έχουν διαπιστωθεί από την έναρξη εφαρµογής
του «Καλλικράτη». Περιλαµβάνει τα άρθρα 1 έως 21, τα οποία
και προσπαθούν να δώσουν κάποιες λύσεις στα προβλήµατα που
υπάρχουν.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ότι και µόνο η προσπάθεια που
γίνεται προκειµένου να διορθωθούν τα κακώς κείµενα του «Καλλικράτη» είναι θετική. Τουλάχιστον, έχει γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις.
Η πρώτη παρέµβαση του νοµοσχεδίου αφορά στο πρόγραµµα
οικονοµικής υποστήριξης των δήµων µε τίτλο: «ΑυτοδιοίκησηΚοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη» και εν συντοµία ΑΚΣΙΑ.
Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα έχουµε µεγάλο ταλέντο στο να
βρίσκουµε ευφάνταστα ονόµατα για προγράµµατα τα οποία πολλές φορές µένουν στη φαντασία µας.
Επαναλαµβάνω, δεν θέλω να ισοπεδώνω –ποτέ µου δεν το
κάνω- αλλά απλώς να θυµίσω ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και µε
το πρόγραµµα «Ελλάδα», για το οποίο ο κ. Ραγκούσης είχε υποτίθεται εξασφαλίσει από το Υπουργείο Οικονοµικών 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Δυστυχώς, το πρόγραµµα αυτό δεν έχει
προχωρήσει.
Αν και κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει µε την αρχιτεκτονική
του προγράµµατος ΑΚΣΙΑ και τους άξονες που προβλέπει, εν
τούτοις νοµίζω ότι προκαλεί έντονο προβληµατισµό το εξής: Η
χρηµατοδότηση των δράσεων διενεργείται µέσω πόρων που
προέρχονται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µέσω
εθνικών πόρων, µε τους οποίους το κράτος χρηµατοδοτεί δραστηριότητες και αρµοδιότητες των δήµων και περιφερειών και
µε θεσµοθετηµένους υπέρ της αυτοδιοίκησης πόρους.
Νοµίζω ότι παραβλέπεται το γεγονός ότι η χώρα µας είναι
εντός του µνηµονίου και των ασφυκτικών πιέσεων των δανειστών
µας. Βρισκόµαστε σε µία πρωτοφανή κατάσταση, στην οποία το
κράτος ελάχιστα είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. Θυµίζω
ότι όλα τα δάνεια πάνε για την αποπληρωµή των πιστωτών µας.
Αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι εύλογο το ερώτηµα. Πώς θα
προκύψουν αυτοί οι πόροι; Από πού; Μιλάµε για ένα κράτος το
οποίο δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του πουθενά.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά η εµπειρία από προηγούµενα προγράµµατα είναι πικρή. Γνωρίζω ότι οι δήµοι διακαώς επιθυµούν
το πρόγραµµα. Δεν τους αδικώ. Αλλά εδώ δηµιουργούνται προσδοκίες σε όλους και πολύ φοβάµαι ότι αν δεν εκπληρωθούν, θα
υπάρξουν προβλήµατα. Ήδη, οι πολίτες διακατέχονται από µε-
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γάλη οργή.
Η Κυβέρνηση Παπαδήµου κάνει το παν για να τους αποτρέπει
από το να διαδηλώνουν ειρηνικά και µαζικά. Αν -και ειλικρινά δεν
το εύχοµαι- δεν βρεθούν οι πόροι για το ΑΚΣΙΑ, τι σας κάνει να
πιστεύετε ότι κάποια στιγµή οι πολίτες δεν θα ξεσπάσουν στην
τοπική αυτοδιοίκηση; Φανταστείτε εν όψει των εκλογών να µπουν
στον πειρασµό τα κυβερνητικά κόµµατα να βγάλουν ένα σποτάκι
και να λένε ένα σλόγκαν του στυλ «δώσαµε αξία στον τόπο σου
και το δήµο σου».
Θα ψάχνει ο πολίτης και ο δηµότης γύρω του και δε θα µπορεί
καν να εξυπηρετηθεί, όταν σε ακριτικά νησιά όπως το Αγαθονήσι,
αλλά και αλλού δεν υπάρχει καν προσωπικό και οι δήµαρχοι
αναγκάζονται να κλείνουν το δήµο τους. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω
ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο σηµείο αυτό και ειλικρινά
εύχοµαι το ΑΚΣΙΑ να έχει ουσιαστική οικονοµική αξία.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ακόµα η θεσµική αναγνώριση και
η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων από τους ΟΤΑ, Α’ και
Β’ βαθµού, γεγονός που δείχνει ότι η κοινωνία και οι πολίτες της
ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα
να µας πει ο κύριος Υπουργός αν θα υιοθετηθεί το αίτηµα της
ΚΕΔΚΕ σχετικά µε την αναδροµικότητα της λειτουργίας της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται ακόµα ρυθµίσεις που αφορούν στις νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες και αρµοδιότητες των ορεινών δήµων.
Ως νησιώτισσα Βουλευτής, θα ήθελα να πω ότι οι βελτιώσεις
που αφορούν στα νησιά µας είναι ευπρόσδεκτες ακριβώς γιατί
προσπαθούν να δώσουν λύση στην επιλογή του «Καλλικράτη»
για ένα νησί-ένας δήµος. Το είχαµε πει από την αρχή ότι αυτή η
επιλογή είναι προβληµατική. Τώρα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου
3, κινούµαστε στη λογική του έπαρχου και των επαρχείων, η
οποία παρά τα προβλήµατά της έχει ικανοποιητική απόδοση.
Σε ό,τι αφορά στις ορεινές περιοχές και τις αρµοδιότητές
τους, πιστεύω ότι και εδώ τίθεται το ζήτηµα των πόρων από τη
στιγµή που τους ζητείται να ασκούν έλεγχο σε δραστηριότητες
που απαιτούν προσωπικό και βέβαια προσωπικό µε τεχνογνωσία.
Στα υπόλοιπα άρθρα, περιγράφονται οι αρµοδιότητες των οικονοµικών επιτροπών των περιφερειών. Οι ρυθµίσεις για το σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων και των περιφερειών, οι αρµοδιότητες δήµων και περιφερειών, τα οικονοµικά ζητήµατα των
δήµων, οι ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, οι ρυθµίσεις
για τις δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, θέµατα προσωπικού των
ΟΤΑ.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, προβλέπεται η σύσταση
περιφερειακών συνδέσµων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Θα κάνω µόνο µια παρατήρηση σε ό,τι αφορά στα νησιά. Θα
πω ότι η επιλογή σύστασης Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε έδρα την οικεία περιφέρεια, ίσως να µην είναι λειτουργική. Όπως επανειληµµένα έχουµε πει, η νησιωτική Ελλάδα είναι
µια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι µεσολαβεί η θάλασσα και επειδή
όλα τα νησιά δεν είναι ίδια. Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε τη δυνατότητα, όπου είναι εφικτό, νησιά που µπορούν να έχουν τα ίδια
ΦΟΔΣΑ να µπορούν να τα έχουν. Όλα αυτά θα αναπτυχθούν
στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Πάντως, νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να δει το αίτηµα του δικτύου ΦΟΔΣΑ για την παράταση της συγχώνευσης
όλων των υπαρχόντων ΦΟΔΣΑ στον ενιαίο περιφερειακό µέχρι
την 1η Σεπτεµβρίου 2014.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους, ρυθµίζονται
θέµατα των αποκεντρωµένων διοικήσεων, ενώ στις λοιπές διατάξεις προβλέπεται µεταξύ άλλων η καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και των
άλλων Υπουργείων και φορέων που εµπλέκονται µε τις εκλογές.
Έχει τεθεί πάντως απ’ όλους το ζήτηµα της καταβολής και για
τους ένστολους και είναι ένα θέµα που πρέπει να το δει η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΚΕ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες εθνικές ρυθµίσεις που
απορρέουν και απ’ αυτήν την οδηγία. Πρόκειται για την µπλε
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κάρτα, ουσιαστικά την είσοδο στη χώρα µας πολιτών από τρίτες
χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή
ειδίκευση και επιθυµούν να εργαστούν στη χώρα µας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι είµαστε υποχρεωµένοι να ενσωµατώσουµε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό Δίκαιο.
Αλλά όποιοι από τους πολίτες διαβάζουν τον τίτλο της οδηγίας
–λυπάµαι που θα το πω- αλλά θα γελάνε µε πίκρα και µάλλον µε
οργή. Τη στιγµή που διώχνουµε τους δικούς µας συµπατριώτες
λαµβάνουµε µέτρα για όσους πολίτες τρίτων χωρών επιθυµούν
να δουλέψουν στη χώρα µας και µάλιστα υψηλής ειδίκευσης. Θα
έρθουν να δουλέψουν σε µια χώρα της οποίας η οικονοµία είναι
στην εντατική. Θα έρθουν να δουλέψουν εδώ όταν για παράδειγµα από το Νησί της Καλύµνου έχουν φύγει τρεις χιλιάδες άνθρωποι. Αν το δούµε σηµειολογικά και αν προσπαθήσουµε να το
αναγάγουµε σε ένα µικρότερο νησί είναι σαν να έχει ερηµώσει
ολόκληρη η Πάτµος. Για τέτοια µεγέθη πλέον µιλάµε. Είναι κρίµα
που συµβαίνει αυτό και αποτελεί κατά τη γνώµη µου πρόκληση
απέναντι στους πτυχιούχους και µε εξαιρετικά προσόντα Έλληνες πολίτες, που αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό.
Κάποιοι τώρα µπορεί να σπεύσουν και να µιλήσουν για λαϊκισµό.
Ε, λοιπόν, δεν είναι, είναι η πραγµατικότητα. Θα µου πείτε, τι
πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση; Να µην ενσωµατώσει την οδηγία;
Το θέµα µας δεν είναι τελικά αυτό. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση βρίσκεται µάλλον εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό συµβαίνει. Και πιστεύω ότι είναι υποχρέωση της κάθε ελληνικής κυβέρνησης να πει επιτέλους στις Βρυξέλλες ότι έχουν χάσει την
επαφή µε την πραγµατικότητα. Την επαφή µε την ελληνική πραγµατικότητα!
Με την ευκαιρία, είναι πλέον προφανές ότι επιτέλους πρέπει
να δούµε συνολικά και την πολιτική για τη µετανάστευση, το
ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ και όλες τις συνθήκες που έχουν οδηγήσει τη χώρα
µας σε πάρκινγκ ψυχών και στην εισροή λαθροµεταναστών σε
µία χώρα που πλέον δεν µπορεί να παρέχει τα στοιχειώδη στους
πολίτες της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ άλλο ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε άλλο ένα λεπτό.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Έχουµε µία ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια της κοινωνίας µας
κι εµείς λέµε στους πολίτες: Κοιτάξτε, µέσα στο χαλασµό πρέπει
να εξασφαλίσουµε το νοµοθετικό πλαίσιο για την είσοδο υψηλά
καταρτισµένων πολιτών από τρίτες χώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
στην πρότασή µας, που την καταθέσαµε στον ελληνικό λαό για
να την αξιολογήσει και να παρέµβει µε τις προτάσεις του στο τελικό κείµενο, το λέµε ξεκάθαρα: Χρειάζεται επανεξέταση και επανασύσταση του «Καλλικράτη» από την αρχή µε βάση τις νέες
συνθήκες που έχουν προκύψει, µε βάση τις ουσιαστικές ανάγκες
της χώρας, µε βάση τον απαραίτητο αριθµό των δήµων, ώστε να
υφίστανται ουσιαστικές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στη συζήτηση κατ’ άρθρο, βεβαίως, θα επεκταθούµε περισσότερο. Υπάρχουν, άλλωστε, αιτήµατα και προτάσεις για βελτίωση.
Οι δηµοτικές αστικές συγκοινωνίες στα νησιά µας –στην Κω
για παράδειγµα- έχουν καταθέσει προτάσεις για τη λειτουργία
τους, που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, στις συνθήκες
που ζουν εκεί. Τέτοια θέµατα πρέπει να τα δει το Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου διότι παραδέχεται την
αποτυχία του «Καλλικράτη» και προσπαθεί να διορθώσει τις πολλές αβλεψίες του. Είναι σαν να έχεις κτίσει σαθρά θεµέλια και να
κάνεις διορθώσεις στα τούβλα και τους τοίχους, αντί να επεµβαίνεις στα θεµέλια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των εισηγητών και των
ειδικών αγορητών.
Εισερχόµεθα στις αγορεύσεις των εγγεγραµµένων Βουλευτών.
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Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υφυπουργέ, έτσι που τελειώνει αυτή η βουλευτική περίοδος και µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο χρειάζεται να κάνουµε έναν απολογισµό των όσων
δήθεν «µεταρρυθµίσεων» έγιναν σε αυτό το χρονικό διάστηµα.
Όπως τόνισα και στην επιτροπή –το επαναλαµβάνω και τώραστην ουσία το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα συνονθύλευµα διατάξεων που από τη µια πλευρά αφορούν διόρθωση ηµαρτηµένων
του «Καλλικράτη». Και από την άλλη εντάσσουν και στην ελληνική έννοµη τάξη την κοινοτική Οδηγία 2009/50/ΚΕ ως προς τους
όρους εργασίας –την µπλε κάρτα δηλαδή- ατόµων µε υψηλή
εξειδίκευση που προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή δεν έχει ενιαία αρχή, είµαι αναγκασµένος επί της
αρχής να µιλήσω για τα δύο αυτά θέµατα χωριστά. Και ξεκινάω
από το θέµα του «Καλλικράτη».
Σ’ αυτήν την Αίθουσα είχαµε τονίσει πολλές φορές όταν ερχόταν ο «Καλλικράτης» ότι είναι µία δήθεν «µεταρρύθµιση», µία
ψευδοµεταρρύθµιση η οποία ήρθε απλώς και µόνο για να επιβεβαιώσει τη λογική ΠΑΣΟΚ: Όταν δεν έχουµε τίποτα να κάνουµε,
όταν στερούµεθα πολιτικής, κατασκευάζουµε µεταρρυθµίσεις τις
οποίες καλούνται άλλοι στην πορεία, όταν έχουν γκρεµιστεί τα
πάντα, να τις διαχειριστούν.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, κύριε Υφυπουργέ –κι εσείς
το ζήσατε όχι τόσο από την ΚΕΔΚΕ, αλλά γενικότερα µε την αυτοδιοίκηση- ήταν η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση που είχε κάνει το
ΠΑΣΟΚ. Το θυµάστε. Έκανε τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση το
1994 όπου στην κυριολεξία φυτοζωούσε. Και χρειάστηκε ο ν.
3545/2005 για να δώσει πόρους στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση,
ώστε να µπορέσει να επιβιώσει.
Δέκα ολόκληρα χρόνια κυβερνώντας το ΠΑΣΟΚ, θεσµοθέτησε
την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, αλλά δεν της είχε δώσει ούτε ένα
πόρο. Τα ίδια έκανε και µε τον «Καλλικράτη». Δεν µπορώ να µην
το επαναλάβω. Το είπαν και άλλοι από αυτό το Βήµα και τους ευχαριστώ, αλλά δεν µπορώ να µην επαναλάβω αυτό το οποίο συνέβη το 2008.
Ως Υπουργός την εποχή εκείνη, ενώ είχαµε ξεκινήσει τη µεταρρύθµιση και χωροταξικά, τουλάχιστον, είχαµε τελειώσει το
µεγαλύτερο µέρος σ’ ό,τι αφορά τη χωροταξία των δήµων για το
λεγόµενο τότε «Καποδίστρια 2», είδα ιδίως µετά τον Ιούνιο του
2008, µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τι µας περίµενε. Το ξέραµε ως κυβέρνηση, γι’ αυτό είχαµε αρχίσει να παίρνουµε τα µέτρα µας.
Κάλεσα, λοιπόν, ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ στο «Βελλίδειο» στη Θεσσαλονίκη, παρόντος του κ. Παπανδρέου και είπα ότι η µεταρρύθµιση αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί. Δεν µπορούσα να εξεύρω
τους απαιτούµενους πόρους που ήταν 1,5 περίπου δισεκατοµµύριο ευρώ, πρόσθετοι πόροι λόγω µεταφοράς αρµοδιοτήτων
για να µπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αναµορφωµένη πλέον,
να πάρει πάνω της το βάρος ενόψει του αναπτυξιακού ρόλου,
τον οποίο εκαλείτο να διαδραµατίσει. Όλοι τότε συµφώνησαν,
πρωτοστατούντος του κ. Παπανδρέου. Χωρίς πόρους είναι αδύνατον να κάνουµε µεταρρύθµιση. Το αντίστροφο έκανε µόλις
έγινε Πρωθυπουργός, µε τον κ. Ραγκούση αρχιτέκτονα µιας µεταρρύθµισης η οποία ουσιαστικά δεν επήλθε ποτέ. Το αντίθετο,
κατεδάφισε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έκαναν τον «Καλλικράτη».
Δεν θα µιλήσω για τη χωροταξία. Δεν θα µιλήσω για τους δήµους-τέρατα που δηµιούργησε. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον
εβδοµήντα µε ογδόντα περισσότεροι δήµοι σ’ όλη την Ελλάδα
για να µπορέσει να λειτουργήσει ορθολογικά το σύστηµα αυτό.
Ούτε ένας πόρος δεν εξασφαλίστηκε.
Το περίφηµο πρόγραµµα «Ελλάδα», κύριοι συνάδελφοι, το
οποίο αποτελούσε την προµετωπίδα, την ατµοµηχανή του όλου
αυτού προγράµµατος «Καλλικράτης», το οποίο έπρεπε να έχει
βγει πριν από τις εκλογές και πριν καν αναλάβουν τις αρµοδιότητές τους, ιδίως τις αναπτυξιακές, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτε σήµερα δεν έχει βγει. Γι’ αυτό ήρθε το
νοµοσχέδιο αυτό. Το νοµοσχέδιο προσπαθεί να διορθώσει τον
«Καλλικράτη». Με τέτοια µπαλώµατα µεταρρύθµιση δεν γίνεται.
Γι’ αυτό και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καταρρεύσει. Δείτε,
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πραγµατικά, τι τροποποιήσεις φέρνει σ’ ό,τι αφορά τον «Καλλικράτη» για να καταλάβετε ότι µέχρι σήµερα αυτή η δήθεν «µεταρρύθµιση» δεν έχει λειτουργήσει διόλου. Ήταν για να πάµε να
δώσουµε στην τρόικα την αίσθηση ότι κερδίζαµε απ’ αυτήν τη
µεταρρύθµιση 500 εκατοµµύρια ευρώ!
Ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου, οµολογούσε προεκλογικά ότι χρειάζονται πρόσθετοι πόροι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ύστερα κάνοντας τη δήθεν «µεταρρύθµιση» έλεγε ότι όχι
µόνο δεν έδωσε κανέναν πόρο, αλλά εξοικονοµούσε και 500 εκατοµµύρια ευρώ! Αυτή είναι η τραγελαφική λογική. Μ’ αυτού του
είδους τη λογική πορευόµαστε µέσα στη δύσκολη συγκυρία, στη
τραγική αυτή συγκυρία, έχοντας αφήσει την τοπική αυτοδιοίκηση
σε πραγµατική κατάρρευση.
Και ξέρετε γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όχι µόνο για λόγους θεσµικούς και πολιτικούς,
αλλά κατ’εξοχήν για λόγους κοινωνικούς. Γιατί; Ξέρουµε τι µας
έρχεται, το τσουνάµι της κοινωνικής έκρηξης, της ρήξης του κοινωνικού ιστού. Σ’ αυτό το δράµα το οποίο θα ζήσει ο ελληνικός
λαός, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται -και πρέπει επειδή είναι
κοντά στον πολίτη- να πάρει ένα µεγάλο µέρος της στήριξης του
όποιου µέρους του κοινωνικού κράτους µάς έχει αποµείνει. Το
βλέπουµε άλλωστε και φαίνεται και από το νοµοσχέδιο.
Το πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ στην ουσία προετοιµάζει ή προσπαθεί
να προετοιµάσει την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά µε τι πόρους, όταν οι κοινωνικές δοµές της τοπικής
αυτοδιοίκηση είναι υπό διάλυση; Το ίδιο το πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ µε
τις τροποποιήσεις που επέφερε σήµερα ο κύριος Υπουργός,
προσπαθεί να βρει πόρους κάπως αλλά οι πόροι αυτοί δεν είναι
διόλου εξασφαλισµένοι.
Γι’ αυτό σας λέω ότι φοβάµαι -το απεύχοµαι- ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα κληθεί µέσα στη δεινή συγκυρία, την οποία περνάµε, να στηρίξει το κοινωνικό σύνολο χωρίς πόρους. Και επειδή
δεν θα µπορεί να το κάνει, θα απαξιωθεί στα µάτια του κοινωνικού συνόλου. Δείτε λογική: Αφού η τοπική αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να ανταπεξέλθει, άρα η «θεία χάρις» του κράτους είναι η µόνη
η οποία µπορεί όλα αυτά τα πράγµατα να τα αποκαταστήσει.
Αυτή είναι µια ιδιότυπη, λανθάνουσα ιδεολογία συγκεντρωτισµού, η οποία απαξιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό σας
είπα ότι είναι δεκτές επί της αρχής οι διορθώσεις που κάνετε,
αλλά να µην ξεχνάµε ότι είναι διορθώσεις ηµαρτηµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον –και τελειώνω µε αυτό- βεβαίως και ψηφίζουµε υπέρ
της ενσωµάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας 2009/50/ΚΕ, δεδοµένου του ότι είναι και κοινοτική µας υποχρέωση. Όµως, κύριε
Υπουργέ, επειδή έζησα τη διαµόρφωση της οδηγίας αυτής σε
µια περίοδο, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε τους όρους
της εισόδου υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για να δώσουµε τη µπλε κάρτα, θέλω να πω ότι ήταν
άλλες οι συνθήκες. Δεν είχαµε υπολογίσει την τεράστια ανεργία
που δεν πλήττει µόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία κ.ο.κ.. Άρα, είµαστε υποχρεωµένοι να ενσωµατώσουµε αυτήν
την οδηγία.
Ταυτόχρονα, όµως, σας έλεγα και στην επιτροπή ότι η Κυβέρνηση από τώρα –και µετά τις εκλογές η κυβέρνηση που θα προκύψει- είναι υποχρεωµένη να αναλάβει πρωτοβουλία µαζί µε τις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιµετωπίζουν το
ίδιο πρόβληµα για να τροποποιηθεί η κοινοτική αυτή οδηγία.
Διότι, αν δεν τροποποιηθεί η οδηγία αυτή, τότε από εκεί και
πέρα, τα αποτελέσµατα, τα οποία θα παραγάγει θα επιτείνουν
την ανεργία σε έναν τοµέα, κύριε Υπουργέ, ο οποίος είναι εκρηκτικός.
Η ανεργία του προσωπικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένο –γιατί το ελληνικό προσωπικό είναι εκείνο, το οποίο θα πληγεί- είναι εκρηκτική πραγµατικά. Και ξέρουµε ότι αυτοί είναι
άνθρωποι µε σοβαρές σπουδές, οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν
δουλειά. Αντιλαµβάνεται κανείς τι σηµαίνει αυτό και για το επίπεδο των σπουδών στα ίδια τα ελληνικά πανεπιστήµια αλλά και
πέρα και έξω για τους Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Πρέπει να αναληφθεί συντοµότατα αυτή η πρωτοβουλία. Δεν
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είναι επίκαιρη πια η κοινοτική Οδηγία 2009/50/ΚΕ. Εποµένως,
πρέπει να βρούµε τρόπο να ξεκινήσουµε την αναθεώρησή της.
Να γίνει δηλαδή, κάτι σαν το «Δουβλίνο ΙΙ» προς άλλη κατεύθυνση βεβαίως. Είναι όµως, και αυτό ένα σηµάδι των καιρών ότι
το ίδιο το Κοινοτικό Δίκαιο βρίσκεται πλέον πάνω σε ένα άλλο
πεδίο από εκείνο, το οποίο θεσµοθετήθηκε. Και για να το πω µε
όρους πολιτικοοικονοµικούς: η υποδοµή που δηµιούργησε το θεσµικό εποικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αλλάξει.
Είναι καιρός να αλλάξει το ίδιο το εποικοδόµηµα για να µπορέσει
να αντεπεξέλθει και η Ευρώπη και οι λαοί στις ανάγκες, οι οποίες
ήδη έχουν διαµορφωθεί.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Προκόπη Παυλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής στο Νοµό Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τον προηγούµενο οµιλητή τον κ. Παυλόπουλο και θα µπορούσα να συµφωνήσω µε πολλά απ’ αυτά που είπε. Έχω κουραστεί, όµως, να
ακούω την απόδοση µεριδίων ευθύνης για το παρελθόν. Αυτό
που µε ενδιαφέρει είναι να αποφασίσουµε να κατανείµουµε και
να αποδεχθούµε τα µερίδια ευθύνης για το µέλλον, τι µπορεί ο
καθένας από εµάς να δροµολογήσει για να µπορέσουµε να διορθώσουµε την κατάσταση.
Και το λέω αυτό, γιατί το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε, συναρτάται µε µια πολύ κρίσιµη πτυχή του ελληνικού κράτους και
προφανώς, συνδέεται και µε τη συζήτηση που εξελίσσεται αυτό
το διάστηµα και µε την αντιπαράθεση µεταξύ δυο αντίρροπων
δυνάµεων, από τη µια των αντιµνηµονικών που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και από την άλλη των δυνάµεων εκείνων που θέλουν
τη σταθερή παραµονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι προφανές ότι πρέπει να αναζητήσουµε και µια τρίτη πολιτική κατεύθυνση, αυτήν της σύγκλισης των δυνάµεων µέσα από
µια µεγάλη συµφωνία που θα ξεπεράσει τις κλασικές αντιλήψεις
των κοµµάτων, που θα φέρει µαζί πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις και προφανώς θα είναι υπέρτερη, υπερσύνολο
του µνηµονίου. Αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης, να µην κάνει το
λάθος της προηγούµενης περιόδου, όταν καθυποτάχθηκε το
εθνικό σχέδιο δράσης στο µνηµόνιο, µε αποτέλεσµα οποιοδήποτε µέτρο ελαµβάνετο να θεωρείται ότι είναι δηµοσιονοµική επιταγή της τρόικας.
Είναι προφανές ότι αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης συναρτάται
µε την τοπική αυτοδιοίκηση και συναρτάται µε την Ευρώπη, γιατί
έχει τρεις άξονες που είναι απαρέγκλιτοι. Την απασχόληση, την
κοινωνική ισορροπία και την ανάπτυξη. Και δεν υπάρχουν απαντήσεις για καµµιά από τις αυτές τις τρεις διαστάσεις, αν δεν
υπάρχει σχέση µε την Ευρώπη.
Είναι προφανές, επίσης, ότι το νοµοσχέδιο συναρτάται µε τη
λειτουργία του κράτους, το οποίο πολλές φορές µας έχει απογοητεύσει, γιατί είναι ένα κράτος δυνάστης όχι γιατί εξυπηρετεί
κάποια συγκεκριµένη κοινωνική ή επαγγελµατική οµάδα αλλά
γιατί εξυπηρετεί τον εαυτό του. Η γραφειοκρατία, τα διοικητικά
προβλήµατα στην ουσία, εξυπηρετούν το ίδιο το κράτος και τον
εαυτό του. Και µέσα σε αυτό το κράτος, που όλοι θέλουµε να αλλάξουµε, αναπτύσσονται κύτταρα τα οποία είναι πολύ ισχυρά,
δυστυχώς όµως είναι και παρασιτικά.
Χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, είχαµε την παρουσίαση από
την Ειδική Γραµµατέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος την κ. Καραβασίλη των πρώτων στοιχείων από τους ελέγχους των επιθεωρητών περιβάλλοντος για τα νησιά του Αιγαίου, τη Μύκονο, τη
Σαντορίνη, την Πάρο σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα.
Η άλωση του κρατικού µηχανισµού µε οριζόντια κυκλώµατα,
που διασχίζουν διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες, είναι πρωτοφανής. Προφανώς, δεν αφορούν κάθε δηµόσιο υπάλληλο. Επίσης, δεν είναι επιχείρηµα για να ταπεινώσουµε το δηµόσιο τοµέα,
αλλά αντιθέτως για να αναδείξουµε τη σηµασία του και τον
ισχυρό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ως υγιής πυλώνας του
κράτους.
Η κ. Καραβασίλη µας είπε, για παράδειγµα, ότι όταν έφθασε
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στη Μύκονο για την πρώτη επιθεώρηση αυθαιρέτων, η τοπική πολεοδοµία έκανε έξι ώρες να εµφανιστεί στην κλήση της για την
επιθεώρηση ενός αυθαιρέτου. Όταν χρειάστηκε να ελεγχθούν
τρία κτήρια, δεν µπορούσε να υπάρξει αντίστοιχο δυναµικό από
τις τοπικές πολεοδοµίες, για να ελεγχθούν. Και όλα αυτά µαζί µε
δυνάµεις του κράτους, των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών,
της Αστυνοµίας, που πολλές φορές κάνει τα στραβά µάτια, των
δικαστικών αρχών που πολλές φορές αργούν να βγάλουν τις
αποφάσεις.
Όλα αυτά, λοιπόν, δηµιουργούν ένα αίσθηµα ατιµωρησίας, το
οποίο δηµιουργεί και προβλήµατα ως προς την κοινωνική αντοχή
και την ικανότητα του πολίτη να παρακολουθεί τις προσπάθειές
µας και κυρίως να µας εµπιστευτεί για την επόµενη µέρα, όταν
θα πρέπει να κατανείµουµε τα µερίδια ευθύνης για το επόµενο
διάστηµα της χώρας.
Μέσα σε αυτό το σύστηµα αναπτύσσεται και η Βουλή των Ελλήνων, που το τελευταίο διάστηµα, δεν της περιποιεί τιµή το γεγονός ότι δροµολόγησε νοµοθετικό έργο, το οποίο έγινε µε
επείγοντα χαρακτήρα, χωρίς επαρκή συζήτηση, χωρίς τεκµηρίωση, µε πλήθος τροπολογιών που πολλές φορές αλλοίωναν
και το σκεπτικό του ίδιου του νόµου, στον οποίο φιλοξενούντο,
αλλά ακόµη περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
αυτό είναι ευθύνη όλων µας- µε το πλήθος των νοµοτεχνικών
βελτιώσεων, που στην ουσία δηµιουργούν νέα άρθρα στα υπάρχοντα νοµοσχέδια. Είχα αναφερθεί στη νοµοθετική βελτίωση για
το νοµοσχέδιο του Ελληνικού, όταν µε µια απλή φράση, µε δύο
γραµµές νοµοτεχνικής βελτίωσης, δόθηκε η δυνατότητα για την
κατασκευή µια παράκτιας πόλης εκατό χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων δόµησης στην Ακτή του Αγίου Κοσµά, εκεί που συστηµατικά οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ανακτήσουν το µέτωπο
της πόλης προς τη θάλασσα.
Βεβαίως, η υλοποίηση του νοµοθετικού έργου έχει και αυτή
τα προβλήµατά της µε εγκυκλίους που δεν εκδίδονται ή εγκυκλίους που εκδίδονται και ανατρέπουν τη νοµοθετική ρύθµιση, µε
υπουργικές αποφάσεις που δεν συζητούνται επαρκώς ή πολλές
φορές αιφνιδιάζουν.
Αυτή η απαξίωση, λοιπόν, συναρτάται µε τη λειτουργία της
Βουλής και οφείλουµε να τη διορθώσουµε. Φοβάµαι δε ότι στην
επόµενη προγραµµατική περίοδο µπορεί να έχουµε µια Βουλή
που θα είναι αντίθετη και µε τον κοινοβουλευτισµό, µε τη συµπεριφορά της αυτή καθαυτή και µε τη σύσταση των κοµµάτων.
Το νοµοσχέδιο, έρχεται να διορθώσει τον «Καλλικράτη», µια
σειρά από ρυθµίσεις δηλαδή οι οποίες δροµολογήθηκαν για την
ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της εγγύτητας
των αποφάσεων µε τον πολίτη. Απολύτως ορθό νοµοσχέδιο, µια
τοµή στη δοµή της χώρας, µια τοµή στον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνεί η κεντρική διοίκηση µε την τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές. Το βρίσκω αυτονόητο να εξετάζεις ένα νόµο όταν εφαρµόζεται και να αποφασίζεις αν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ή όχι. Δεν υπάρχουν άκαµπτοι νόµοι. Και
το λέω αυτό, γιατί την ίδια στιγµή είχαµε µια έκρηξη του κοινοβουλευτικού συστήµατος, των κοµµάτων, πολλών παραγόντων
του τόπου, ακόµη και µέσα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, για το αν θα µπορούσαν να γίνουν αλλαγές στο νοµοσχέδιο για την ανώτατη παιδεία, δήθεν γιατί ψηφίστηκε µε
διακόσιες πενήντα πέντε ψήφους και άρα δεν πρέπει να γίνει
καµµία αλλαγή. Δεν υπάρχουν άκαµπτοι νόµοι. Το µόνο άκαµπτο
είναι το δηµόσιο συµφέρον. Εάν χρειάζεται να γίνει αλλαγή σε
ένα νόµο, πρέπει να γίνει µε λογική, µε τεκµηρίωση, µε µελέτη
των προβληµάτων και των αδυναµιών και προφανώς µε τόλµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι χρειάζεται
να γίνουν πολλές αλλαγές στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαφάνεια δεν έχει ακόµα διασφαλιστεί. Η ικανότητα
των δήµων να ξεφύγουν από τα οικονοµικά τους προβλήµατα δεν
έχει ακόµα διασφαλιστεί και νοµίζω ότι ορθά συµπεριλαµβάνεται
µια σειρά από διατάξεις που ανακουφίζουν τους υπερχρεωµένους δήµους, χωρίς να χαρίζουν δηµόσιο χρήµα και οι οποίες
ενισχύουν την τρωθείσα διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι χρειάζονται
οι διατάξεις για την ενίσχυση της νησιωτικής Ελλάδας, των
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δήµων δηλαδή στη νησιωτική Ελλάδα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, την ίδια στιγµή που
συζητάµε για την ενίσχυση των νησιωτικών δήµων, ένα άλλο
Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, ζητά από τους µαθητές που
θα συµµετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, εάν είναι κάτω
από δέκα, να µεταφέρονται σε γειτονικό νησί, για να δώσουν τις
εξετάσεις. Εσείς, εγώ και πολλοί από εδώ είµαστε στο χώρο της
εκπαίδευσης και γνωρίζουµε πόσο άδικο είναι για ένα µαθητή να
πρέπει να φύγει δεκαπέντε µέρες από το σπίτι του ή να φεύγει
το πρωί και να γυρνά το βράδυ µε ένα δελφίνι ή µε ένα πλοίο,
για να δώσει εξετάσεις, επειδή είναι κάτω από τον αριθµό των
δέκα µαθητών που ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
ότι τότε και µόνο θα µπορούν να γίνουν εξετάσεις στον τόπο του.
Οποία αντίφαση στην τοπική κλίµακα και στο σεβασµό του µεγέθους της τοπικής κλίµακας! Διαφορετικά, δεν θα έχει νόηµα
να συντηρούµε τις τοπικές κοινωνίες και να τους δίνουµε το δικαίωµα να υποστηρίζουν ότι ανεξαρτήτως του µεγέθους δικαιούνται της ίδιας συµπεριφοράς που δικαιούνται τα µεγάλα
αστικά κέντρα ή τα περιφερειακά µεσαία και µεγάλα αστικά κέντρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε ένα στοιχείο που έχει
να κάνει µε τα έσοδα των δήµων, γιατί άκουσα πολλές τοποθετήσεις για την αδυναµία των δήµων να ανταποκριθούν. Είµαι της
άποψης ότι αν δεν συνδέσουµε άµεσα τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων µε τα έσοδα των δήµων, δεν θα επιτύχουµε ποτέ να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα και τις παθογένειες των εσόδων των δήµων. Αν δηλαδή, δεν αποφασίσουµε το
30%-40% του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, να κατατίθεται αυτοµάτως στο λογαριασµό του δήµου, ώστε να µπορεί
και ο εκάστοτε δήµαρχος να κάνει προγραµµατισµό, να µπορεί
να γνωρίζει τι έσοδα έχει συγκεκριµένα για το επόµενο προγραµµατικό διάστηµα να συνάψει συµβάσεις, να δανειστεί µε καλύτερους όρους, αλλά κύρια αν δεν κινήσει και ο ίδιος την τοπική
οικονοµία και το σύστηµα της είσπραξης των φόρων, δεν θα καταφέρουµε παρά να έχουµε πάντα δήµους, οι οποίοι πάντα θα
περιµένουν από το κράτος να ανταποκριθεί στις οικονοµικές
τους υποχρεώσεις και πάντα θα έχουν ένα άλλοθι σε ό,τι αφορά
την αδυναµία τους να συγκεντρώσουν τα έσοδα που απαιτούνται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης Βουλευτής Α’ Αθηνών έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να ξεκινήσω από αυτό εδώ το Βήµα λέγοντας ότι σήµερα είναι µια
ιστορική µέρα, καθώς είναι η επίθεση των Γερµανών στη γραµµή
Μεταξά, στις 6 Απριλίου µε Πρωθυπουργό τότε τον Αλέξανδρο
Κορυζή, που ήταν Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος –αφού
πέθανε ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς που είπε το ΟΧΙκαι ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου και είναι ο µοναδικός Πρωθυπουργός του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ο οποίος
αυτοκτόνησε προκειµένου να µην παραδώσει την Ελλάδα στους
Γερµανούς. Είναι ένας µεγάλος συµβολισµός, διότι ήταν Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, πράγµα που δείχνει ότι τότε οι
διοικητές τραπεζών της Ελλάδας δεν ήταν απλοί τεχνοκράτες.
Όλες αυτές οι γενιές ήταν γενιές µεγαλωµένες µε υψηλά ιδανικά και είναι κρίµα που αυτόν τον άνθρωπο –τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδας που αυτοκτόνησε, τον µοναδικό Πρωθυπουργό που
αυτοκτόνησε στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο για να µην παραδώσει
τη χώρα- δεν τον έχει τιµήσει η Βουλή των Ελλήνων ποτέ.
Ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε σήµερα.
Οφείλω να πω, κατ’ αρχάς –διότι κάποια πράγµατα πρέπει να λέγονται- ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης σε νεκρό χρονικό
διάστηµα ο κύριος Υπουργός µε την τότε Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Γεννηµατά, µας κάλεσε να πούµε τις παρατηρήσεις και αυτό
πρέπει να το λέµε κάποια στιγµή. Βέβαια τότε αυτό ίσως ήταν
και στο πλαίσιο ότι υπήρχε και η συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση. Αλλά οφείλω να πω ότι µια σειρά από παρατηρήσεις που
είχαν να κάνουν µε το κοµµάτι που αφορούσε το δεύτερο κεφάλαιο και όχι την οδηγία αλλά κάποιες λοιπές ρυθµίσεις, οι οποίες
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δεν µας έβρισκαν καθόλου σύµφωνους και ήταν σχετικές µε τη
διευκόλυνση της παροχής άδειας διαµονής σε λαθροµετανάστες, αποσύρθηκαν και δεν ήρθαν στο νοµοσχέδιο. Αυτό είναι
σηµαντικό και θέλω να το πω, διότι τουλάχιστον δείχνει ότι ο κύριος Υπουργός άκουσε τις παρατηρήσεις, οι οποίες έγιναν.
Το παρόν νοµοσχέδιο χωρίζεται σε δυο κεφάλαια, τα οποία
ανέλυσε εκτενώς ο εισηγητής µας κ. Κωστής Αϊβαλιώτης. Όσον
αφορά στο πρώτο κεφάλαιο ουσιαστικά πάνε να διορθωθούν θέµατα του «Καλλικράτη»: µπαλώµατα τα οποία υπήρξαν. Ήταν
αυτά τα οποία είχαµε επισηµάνει εµείς στον τότε Υπουργό κ.
Ραγκούση –τα προβλήµατα δηλαδή, τα οποία υπήρχαν- και
οφείλω να πω ότι και πάλι δεν λύνονται θέµατα, τα οποία είχαν
δηµιουργηθεί. Τα περισσότερα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτόν το λόγο δεν έχουµε εγείρει ενστάσεις ως
προς αυτό το κεφάλαιο, παρ’ όλο που πιστεύουµε ότι και µε
αυτές τις διορθωτικές βελτιώσεις δεν πρόκειται να υπάρξει η λειτουργία του «Καλλικράτη» και θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα
προβλήµατα.
Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει ουσιαστικά µε την παροχή
µπλε κάρτας σε υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής εξειδίκευσης.
Πραγµατικά είναι λίγο ειρωνικό να συζητάµε αυτές τις µέρες εδώ
πέρα για δυνατότητα εισροής προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης,
τη στιγµή που πραγµατικά, το νέο κύµα µετανάστευσης των Ελλήνων –των Ελλήνων της δικής µου γενιάς κατά βάση που είναι
στην ηλικία των τριάντα ετών- είναι το κύµα µετανάστευσης προς
το εξωτερικό που είναι υψηλών προσόντων µε πανεπιστηµιακά
πτυχία, µεταπτυχιακά, διδακτορικά. Και έχουµε ένα κύµα πολύ
καλού ελληνικού δυναµικού που δεν µπορεί να απορροφηθεί.
Συνεπώς, τελείως ακαίρως έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό
το κοµµάτι. Θα µου πείτε ότι είναι µια ευρωπαϊκή οδηγία την
οποία δεν έχουµε εντάξει. Ίσως κάποια στιγµή και οι ευρωπαϊκές
οδηγίες θα πρέπει να εντάσσονται, όταν υπάρχει ανάγκη και µετά
να κοιτάµε κατά πόσο υπάρχει πλέον ανάγκη για αυτό το δυναµικό της µπλε κάρτας.
Εµείς πιστεύουµε ότι δεν έπρεπε να έρθει αυτό το κεφάλαιο
και σε κάθε περίπτωση, επειδή µπορεί να αποτελεί ευρωπαϊκή
οδηγία, αλλά είναι ένα τµήµα µιας γενικότερης µεταναστευτικής
πολιτικής, δεν µπορούµε να συνηγορήσουµε σε καµµία αποσπασµατική διαδικασία µεταναστευτικής πολιτικής. Εµείς έχουµε
συγκεκριµένη θέση για το µεταναστευτικό πρόβληµα. Δεν θεωρούµε τη λαθροµετανάστευση ευλογία, όπως τη θεωρούσαν κάποιοι –γιατί τώρα έχουν δηµιουργηθεί νέα κόµµατα- οι οποίοι
βρίσκονταν σε καίριες θέσεις Υπουργείων όταν γινόταν αυτή η
µεταναστευτική ροή και δεν έκαναν τίποτα ή τα δύο παραδοσιακά κόµµατα.
Είµαστε περήφανοι, που σε αυτά τα τέσσερα-πέντε χρόνια καταφέραµε να αποτρέψουµε νοµοσχέδια που θα ήταν η ταφόπλακα στο κοµµάτι του µεταναστευτικού. Αποτρέψαµε τον
αντιρατσιστικό νόµο. Αλλάξαµε το νόµο περί ιθαγένειας, στηρίξαµε την αντισυνταγµατικότητά του, όταν κανένα άλλο κόµµα
δεν µας στήριξε, συµπεριλαµβανοµένης και της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και των Βουλευτών που αποτελούν τώρα τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν στήριξαν την αντισυνταγµατικότητά
του, αλλά βγήκε αντισυνταγµατικός. Είµαστε το µόνο κόµµα που
θέσαµε ονοµαστική ψηφοφορία για τη µη ανέγερση τζαµιού στο
Βοτανικό, ενώ όλα τα άλλα κόµµατα και όσοι Βουλευτές βρίσκονται σε αυτήν τη Βουλή, υπερψήφισαν λέγοντας ότι πρέπει να
γίνει. Είµαστε το κόµµα που κάναµε µε τις πιέσεις µας κακούργηµα τη διακίνηση λαθροµεταναστών και παραµένουµε σε µια
σκληρή µεταναστευτική πολιτική.
Δύο λόγια θέλω να πω ακόµα -θα τοποθετηθούµε τη Δευτέραγια την τροπολογία η οποία έρχεται και έχει να κάνει µε την απελευθέρωση των τριών τελευταίων δόσεων του 2011 και των δύο
του 2012 προς τα κόµµατα. Είναι απαράδεκτο σε στιγµές κρίσης
και µε το πνεύµα της αιτιολογικής έκθεσης να ερχόµαστε και να
λέµε για την απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογών. Ας γίνουν
εκλογές µε άλλους όρους. Δεν είναι δυνατόν, να βγουν όλα αυτά
τα ποσά για να δοθούν στα δύο µεγάλα κόµµατα που χρωστάνε.
Και ακούστε κάτι το οποίο είναι προκλητικό. Το προκλητικό
είναι ότι είναι ακατάσχετες αυτές οι δόσεις. Δηλαδή, στο όνοµα
ποιανού; Στο όνοµα του ότι πρέπει να λειτουργεί η δηµοκρατία.
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Δηλαδή, τα κόµµατα θα πάρουν τα χρήµατα, η µεν Νέα Δηµοκρατία µπορεί να µην πληρώσει τα ενοίκια που χρωστάει στη
Συγγρού, το δε ΠΑΣΟΚ µπορεί να µην πληρώσει τους υπαλλήλους του, που τους έχει απλήρωτους. Και σε όλους αυτούς τους
ανθρώπους λέµε ότι στο όνοµα της δηµοκρατίας δεν θα πάρετε
τα λεφτά που σας οφείλουν τα κόµµατα, για να µπορέσουν απρόσκοπτα να κάνουν διαφηµιστικά σποτ, να κάνουν γιγαντοαφίσες,
να κάνουν περίπτερα και να κάνουν εκλογικό υλικό.
Αυτό είναι ανήθικο σε µια κοινωνία. Ακόµα κι αν δοθούν αυτές
οι δόσεις, πρώτα πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις των κοµµάτων. Διότι διαφορετικά, πώς αυτά τα δύο κόµµατα που κυβερνούν αυτήν τη στιγµή τον τόπο και δεν έχουν λύσει τα δικά τους
οικονοµικά προβλήµατα, που αν ήταν εταιρεία θα είχαν πτωχεύσει, θα έρθουν να λύσουν τα προβλήµατα του ελληνικού λαού;
Υπό αυτή, λοιπόν, την έννοια το πρώτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου, θα µπορούσαµε να το υποστηρίξουµε αλλά λόγω του δευτέρου τµήµατος που υπάρχει και κυρίως της συγκεκριµένης
τροπολογίας, για την οποία µάλιστα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα εξαντλήσει όλα τα µέσα να µην περάσει, δεν µπορούµε να στηρίξουµε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Γαληνός, Βουλευτής Λέσβου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποτίθεται ότι των νοµοσχεδίων
-και αυτού του νοµοσχεδίου- πριν έρθουν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, προηγείται διαβούλευση. Και λέω «υποτίθεται»,
γιατί διαβούλευση σηµαίνει ότι λαµβάνουµε υπ’ όψιν και τις προτάσεις ή ορισµένες εκ των προτάσεων που κατατίθενται κατά την
περίοδο αυτή.
Καταθέτω για τα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, την πρόταση του
Δηµάρχου του Δήµου Λέσβου, του κ. Βουνάτσου, για την ανάγκη
τροποποίησης του «Καλλικράτη».
Καταθέτω την πρόταση του δικτύου Κοινοτήτων της Λέσβου,
µία εµπεριστατωµένη πρόταση µε προτάσεις προκειµένου να αλλάξει ο «Καλλικράτης» στη Λέσβο.
Καταθέτω πρόταση του δηµάρχου και του Ινστιτούτου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για τη δηµιουργία τουλάχιστον πέντε δήµων στη
Λέσβο.
Καταθέτω το τελευταίο κατεπείγον έγγραφο του Δηµάρχου
Λέσβου στις 30 Μαρτίου, όπου και πάλι αναφέρεται στα προβλήµατα του αδιοίκητου που έχουν δηµιουργηθεί από τον «Καλλικράτη» στο Δήµο της Λέσβου.
Τέλος, καταθέτω την απάντηση που έλαβα από το Υπουργείο
-την υπογράφει η κ. Φώφη Γεννηµατά- όπου αναφέρει µέσα ότι
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καταγράφει, επεξεργάζεται
και αξιολογεί κατά το στάδιο της διαβούλευσης όλες αυτές τις
προτάσεις για την τελική διαµόρφωση του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Γαληνός καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, απ’ ό,τι σας κατέθεσα, δεν έχετε λάβει τίποτα υπ’
όψιν σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Σήµερα η Λέσβος είναι ξεσηκωµένη. Όλοι οι πρόεδροι τοπικών
και δηµοτικών κοινοτήτων έχουν µαζευτεί στη Μυτιλήνη και διαµαρτύρονται. Διαµαρτύρονται, διότι δεν ακούσατε απολύτως τίποτα. Η Λέσβος βοά, η Λέσβος είναι εξοργισµένη. Η Λέσβος
σήµερα αντιµετωπίζει όχι µία, αλλά δύο κρίσεις. Την οικονοµική
κρίση που αντιµετωπίζει όλη η χώρα και την τεχνητή κρίση που
µας έχουν δηµιουργήσει οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, τα λαµπρά αυτά µυαλά που χάραξαν το χωροταξικό του
«Καλλικράτη» δηµιουργώντας ένα δήµο για όλη τη Λέσβο. Θαυµάστε εξυπνάδα, θαυµάστε ευφυΐα. Όλη η Λέσβος ένας δήµος,
ένας δήµος-τέρας, ένας δήµος που δεν µπορεί να διοικηθεί, που
µας έχει κάνει κυριολεκτικά το βίο αβίωτο.
Θέλετε, κύριοι της Κυβέρνησης, να υπάρξει ανάπτυξη στη
Λέσβο; Θέλετε να υπάρξει παραγωγή στη Λέσβο; Θέλετε να συνεχίσει να υπάρχει ζωή στη Λέσβο; Αλλάξτε το χωροταξικό του
«Καλλικράτη». Με ακούτε; Γιατί δεν το αλλάζετε; Γιατί φέρνετε
άλλο ένα νοµοσχέδιο για τον «Καλλικράτη» και δεν αλλάζετε το
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χωροταξικό σχεδιασµό για τη Λέσβο; Ένα ολόκληρο νησί, εκατό
χιλιάδες ψυχές, µε ένα στόµα και µια φωνή σας φωνάζουµε: «Τι
σας κάναµε; Τι φταίµε; Γιατί µας τιµωρείτε; Γιατί συνεχίζουµε να
πληρώνουµε το κόστος της στενοκεφαλιάς του κ. Ραγκούση και
της νωχελικής αδράνειας του αντικαταστάτη του; Μα τι θέλετε
επιτέλους; Να σηκωθούµε να φύγουµε από το νησί; Να µας κάνετε να απαυδήσουµε και να µεταναστεύσουµε; Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι φυλάµε Θερµοπύλες, ότι έχετε ιερό καθήκον
να ενισχύσετε τους ακρίτες του Αιγαίου; Να µας διευκολύνετε,
να µας στηρίζετε και όχι να µας δηµιουργείτε πρόσθετα εµπόδια
και να µας βάζετε τρικλοποδιές. Δεν δουλεύει το σχέδιο. Δεν αντέχεται. Αλλάξτε το. Τι µας φέρνετε νοµοσχέδιο για τον «Καλλικράτη» χωρίς να αλλάζετε το χωροταξικό για τη Λέσβο;».
Αναφέροµαι στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον οποίο,
παρά το γεγονός των διαγραφών, εξακολουθώ να τιµώ και να σέβοµαι. Δήλωσε ότι η αλλαγή του χωροταξικού του «Καλλικράτη»
στη Λέσβο, είναι άµεση προτεραιότητά του. Υπήρξα αυτόπτης
και αυτήκοος µάρτυς της δήλωσης. Το είπε και ο πολιτικός πρέπει να έχει λόγο και ο άντρας έχει µπέσα. Έτσι ξέρω εγώ. Πώς,
λοιπόν, αφήνει να έρθει ένας νόµος για τον «Καλλικράτη» χωρίς
καµµία αναφορά, χωρίς καµµία αλλαγή στο χωροταξικό σχεδιασµό της Λέσβου;
Δεν ισχύει πια ο λόγος; Ή µήπως η Νέα Δηµοκρατία, διαµαρτυρόµενη τελικά, θα καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο; Για µένα,
για την τοπική κοινωνία του νησιού, οτιδήποτε άλλο συνιστά σιωπηλή αποδοχή και νοµιµοποίηση των τετελεσµένων του «Καλλικράτη» για το νησί µας. Και αυτό προφανώς µετατρέπει τη
συγκυβέρνηση σε συνενοχή.
Καλώ τέλος από το Βήµα της Βουλής τον έτερο Βουλευτή Λέσβου κ. Σηφουνάκη. Νίκο, δήλωσες πριν από λίγο καιρό ότι και
εσύ δεν ήθελες να γίνει ένας δήµος στη Λέσβο και ότι τότε επέµενε η Ρόδος. Καλά, τότε επέµενε η Ρόδος. Σήµερα ποιος επιµένει;
Και σε ρωτάω δηµοσίως. Αποδέχεσαι αυτό το αίσχος; Αποδέχεσαι να µην είναι η αλλαγή του χωροταξικού του «Καλλικράτη»
στη Λέσβο πρώτη προτεραιότητα; Γιατί αν µεν το αποδέχεσαι, οι
προγενέστερες δηλώσεις σου µάλλον δεν έχουν και µεγάλη αξία.
Αν δεν το αποδέχεσαι, οφείλεις να καταψηφίσεις το νοµοσχέδιο.
Ιδού η Ρόδος ή µάλλον ιδού η Λέσβος, ιδού και το πήδηµα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Γαληνό, Βουλευτή Λέσβου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πήρα το λόγο, διότι φοβάµαι ότι η Βουλή των Ελλήνων ετοιµάζεται να ψηφίσει µία τροπολογία, που θα εξοργίσει ακόµη περισσότερο τον ελληνικό λαό και ακόµη περισσότερο όλους εκείνους
τους πολίτες που βρίσκονται σε απόγνωση τον τελευταίο καιρό.
Δυστυχώς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία δεν αλλάζουν µυαλό.
Εξακολουθούν να προκαλούν την κοινωνία και η σηµερινή τροπολογία-ντροπή έρχεται για δεύτερη φορά στη Βουλή των Ελλήνων, αφού είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων την προηγούµενη φορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σκανδαλώδες αυτό που
ετοιµάζεστε να ψηφίσετε. Την ώρα που διαµορφώνετε µισθούς
και συντάξεις πείνας, τη στιγµή που οδηγείτε σε απόγνωση τους
Έλληνες, µε την αδυναµία να περιορίσετε σπατάλες του δηµοσίου, φορτώνοντας νέα βάρη στην κοινωνία, χαρίζετε ουσιαστικά
τα δάνεια των 250 εκατοµµυρίων ευρώ που χρωστούν τα κόµµατα στις τράπεζες.
Αυτήν τη στιγµή αρνείστε να βρείτε λύσεις για τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους ιδιώτες ή για τα δάνεια του ιδιωτικού τοµέα. Αποδεικνύεται, τελικά, ότι λεφτά υπάρχουν µόνο για
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τα κοµµατικά ταµεία, διευρύνοντας το έλλειµµα εµπιστοσύνης
µεταξύ πολίτη και κράτους. Απαξιώνετε ακόµη περισσότερο το
πολιτικό σύστηµα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πυροδοτείτε την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών.
Την πρώτη φορά που ήρθε η προκλητική ρύθµιση στη Βουλή,
κάτω από τις αντιδράσεις της κοινωνίας, την πήρατε πίσω. Είπαµε τότε: «Δεσµευθείτε ότι δεν θα φέρετε τέτοια τροπολογία».
Θυµάµαι ότι ήµουν σε δηµόσια συζήτηση στο «MEGA» µε δύο
συναδέλφους, έναν του ΠΑΣΟΚ και έναν της Νέας Δηµοκρατίας.
Εκεί δήλωσαν και οι δύο ότι προσωπικώς δεν θα ψηφίσουν µία
τέτοια τροπολογία.
Χαίροµαι που θα κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
και χαίροµαι –και ορθώς το κάνουν οι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ- για
να µπορέσει ο καθένας σε αυτή τη Βουλή να πάρει την ευθύνη
του, να τον ξέρουµε και ονοµαστικά εκείνον που θα ψηφίσει αυτή
την τροπολογία-ντροπή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Έρχονται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία και παραµονές εκλογών
ανοίγουν τα κρατικά συρτάρια και εκταµιεύουν από 20 εκατοµµύρια ευρώ κάτω από το τραπέζι: Δωδεκάµισι εκατοµµύρια για
την τελευταία δόση –λέει- του 2011 και κάτι περισσότερο από 8
εκατοµµύρια για την πρώτη δόση του 2012.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -και θέλω να µε προσέξετε σ’
αυτό- ουσιαστικά µε τη σηµερινή τροπολογία, ακυρώνεται κάθε
έννοια ισονοµίας και ισότητας. Γιατί αυτά τα χρήµατα τα οποία
δεν δικαιούστε, επειδή τα έχετε ήδη εκχωρήσει ως εγγυήσεις για
παλαιότερα δάνεια που έχετε πάρει από τις τράπεζες, κυρίως τις
κρατικές, τα έχετε ήδη ξοδέψει.
Μας δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η κ. Γεννηµατά, µε
περίσσιο θράσος, κύριε Κουκουλόπουλε, πως τα κόµµατα πρέπει
να πάρουν χρηµατοδότηση για να κάνουν εκλογές. Αν είναι δυνατόν! Είκοσι εκατοµµύρια ευρώ για να κάνουν εκλογές, έχοντας
ακόµη απλήρωτους τους υπαλλήλους; Και φθάνετε στο σηµείο
να λέτε ότι σας φταίει η Δηµοκρατική Συµµαχία που ανέδειξε το
θέµα και γι’ αυτό οι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ είναι απλήρωτοι; Οι
υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ είναι απλήρωτοι, διότι χρησιµοποιήσατε
τα λεφτά για άλλους λόγους κι όχι διότι η Δηµοκρατική Συµµαχία
σταµάτησε την κρατική χρηµατοδότηση. Αυτή η λογική δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, από τη στιγµή που το κράτος,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµφανίζεται τόσο ασυνεπές σε
όλες τις υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών. Δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή, από τη στιγµή που το κράτος χρωστάει 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ιδιώτες και προµηθευτές και δεν τους αποπληρώνει και από τη στιγµή που δεν επιστρέφει τον ΦΠΑ στις
επιχειρήσεις και ουσιαστικά βάζουν λουκέτο υγιείς επιχειρήσεις,
διότι το κράτος δεν τους δίνει το ΦΠΑ, και απολύονται εργαζόµενοι. Είναι δυνατόν να αναγκάζονται χιλιάδες επιχειρήσεις να
βάλουν λουκέτο, διότι δεν υπάρχει καµµία τράπεζα να τους
δώσει το παραµικρό δάνειο και τα κόµµατα στην Ελλάδα, που
είναι οι πιο αφερέγγυοι πελάτες των τραπεζών, επειδή είναι κρατικές οι τράπεζες, να µπορούν να παίρνουν δάνειο; Είναι ντροπή
αυτά που συµβαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Εµείς στη Δηµοκρατική Συµµαχία, καλέσαµε όλες τις πολιτικές
δυνάµεις να εκµεταλλευθούµε τη δυνατότητα που µας δίνει η
Βουλή και να στείλουµε ένα µήνυµα ότι, αν µη τι άλλο, ατοµικά
οι Βουλευτές πήραµε το µήνυµά µας κι ότι δεν πρόκειται να συναινέσουµε σ’ ένα τέτοιο σκάνδαλο, σε µια τέτοια τροπολογία
ντροπής. Διότι, κακά τα ψέµατα, έχει και προσωπική ευθύνη ο
καθένας από εµάς. Έχουµε προσωπική ευθύνη, γιατί µε τη δική
µας ψήφο αποφασίζεται η εκταµίευση για τα κόµµατα, µε τη δική
µας ψήφο, αποφασίζεται ότι για άλλη µία φορά συναινούµε και
στέλνουµε το λάθος µήνυµα στον ελληνικό λαό.
Άρα, σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εκµεταλλευθείτε την ονοµαστική ψηφοφορία που θα γίνει και να πάρετε ο
καθένας και η καθεµία από εσάς την προσωπική σας ευθύνη, για
το µήνυµα που θέλουµε να στείλουµε στον ελληνικό λαό. Και το
µήνυµα στον ελληνικό λαό δεν είναι ότι λεφτά υπάρχουν για τα
κόµµατα και όχι για τους πολίτες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµµαχίας και Βουλευτή Α’ Αθηνών κ.
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Θεοδώρα Μπακογιάννη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι µεγάλες αλλαγές, οι µεγάλες τοµές που έγιναν στην αυτοδιοίκηση από τη
Μεταπολίτευση και δώθε, έχουν την σφραγίδα -είτε το θέλουµε
είτε όχι διότι αυτή είναι η πραγµατικότητα- της πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ. Μιας πολιτικής, που έβγαλε τις κοινότητες και τους δήµους που λειτουργούσαν σχεδόν µόνο ως ληξιαρχεία και τους
έκανε κύτταρα ανάπτυξης. Δηµιούργησε τους αναπτυξιακούς
συνδέσµους, τα συµβούλια περιοχής και τις προαιρετικές συνενώσεις.
Μετά απ’ όλα αυτά ήρθε ο «Καποδίστριας», για τον οποίο
ακούσαµε πολλή και σκληρή κριτική.
Όλες αυτές οι τοµές, όλες αυτές οι αλλαγές πολεµήθηκαν.
Όµως, αυτό δεν είναι τυχαίο. Η συντηρητική αντίληψη είναι φίλος
µε τη στασιµότητα και το τέλµα, γιατί δεν µπορεί να συλλάβει τα
µηνύµατα των καιρών, γιατί φοβάται το νέο και γι’ αυτό δεν
τολµά. Δεν πιστεύει στην έννοια της πραγµατικής αυτοδιοίκησης
και αποκέντρωσης.
Εµείς τολµούµε. Δεν φοβόµαστε το νέο. Αφουγκραζόµαστε τις
ανάγκες των καιρών. Πιστεύουµε στην αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν θέλουµε το βαθύ
κράτος που όλοι κατηγορούµε, αλλά κανείς από εµάς δεν το αγγίζει φοβούµενος το πολιτικό κόστος. Όλοι αυτοί οι θεσµοί και
οι τοµές αγκαλιάστηκαν από το λαό, καταξιώθηκαν στη συνείδησή του, γι’ αυτό και δεν τόλµησαν οι επόµενες κυβερνήσεις
και κυρίως οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας να πειράξουν
αυτούς τους θεσµούς.
Το νοµοσχέδιο «Καλλικράτης» µε τους νέους δήµους, τους
ισχυρούς δήµους, την αιρετή περιφέρεια και την κρατική περιφερειακή διοίκηση, δηµιούργησε µονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης που µπορούν να αναπτύξουν και να διοικήσουν σωστά τις
πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές δυνάµεις
τους. Μονάδες ισχυρές και ανταγωνιστικές, µονάδες, που εξουδετερώνουν τον τοπικισµό και τους άχαρους ή και γραφικούς
πολλές φορές ανταγωνισµούς, µονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης
που µπορούν να αναπτύσσουν ισότιµες συνεργασίες σε εθνικό
και διεθνή χώρο.
Δηµιούργησε µονάδες που ξεφεύγουν από τη µετριότητα και
αναπτύσσουν σύγχρονες πολιτιστικές δοµές, µονάδες τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε ενιαία αντίληψη των µεγάλων προβληµάτων,
µε εξοικονόµηση πόρων και ανάπτυξη ενιαίων υπηρεσιών και
δράσεων, µονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναβαθµίζουν
την πολιτική µας ζωή.
Όµως στον κόσµο που ζούµε, τίποτα δεν είναι στατικό. Μετά
από ένα χρόνο εφαρµογής του σχεδίου «Καλλικράτης» στη χώρα
µας, είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε και να εφαρµόσουµε
ρυθµίσεις µε το παρόν νοµοσχέδιο που θα βελτιώσουν την τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και θα δώσουν λύσεις σε
θέµατα λειτουργίας, δηµοσιονοµικής πολιτικής και περαιτέρω
ανάπτυξης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και οι αιρετές διοικήσεις των
δήµων και των περιφερειών συγκέντρωσαν και επικεντρώθηκαν
στα κυριότερα προβλήµατα που προέκυψαν µετά τη συνένωση
των δήµων και κοινοτήτων µε το ν. 3852/2010. Είναι εξαιρετική η
δουλειά που έγινε και γι’ αυτό θα πρέπει να επαινέσουµε αυτήν
την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και όλων
των φορέων και των συναδέλφων που συνέβαλαν σε αυτό.
Με τις ρυθµίσεις εκείνες του ν.3852 εξοικονοµήθηκαν πόροι,
δηµιουργήθηκαν ενιαίες υπηρεσίες και δράσεις, ενώ το προσωπικό κατανεµήθηκε όπου υπήρχε πραγµατική ανάγκη. Συνέβαλε
µαζί µε το νοµοσχέδιο για τη «Διαύγεια» στο να έλθουν στην επιφάνεια και να έχουν σηµαντικά µειωθεί θέµατα διαφθοράς και
διαπλοκής.
Σήµερα, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, καλούµαστε να
βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο του «Καλλικράτη», έτσι ώστε να διευκολύνουµε την καθηµερινή ζωή του δηµότη και να δώσουµε
πρακτικές λύσεις σε θέµατα όπως το πολύ σηµαντικό θέµα των
φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα για τις νη-
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σιωτικές περιοχές, η διαχείριση των απορριµµάτων και η ανακύκλωση, αποτελούν θέµα υψίστης σηµασίας για την ασφάλεια, την
υγιεινή των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Όµως, η δηµιουργία, κύριε Υπουργέ, ενός ΦΟΔΣΑ ανά περιφέρεια στις νησιωτικές κυρίως περιοχές, δεν νοµίζω ότι θα εξυπηρετήσει. Πιστεύω ότι θα δυσκολέψει περισσότερο τα πράγµατα και στην πράξη αυτός ο φορέας θα µείνει ανενεργός. Ωστόσο,
το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα έχει και έντονο κοινωνικό
χαρακτήρα. Αφορά πολύ σηµαντικά ζητήµατα των δήµων, όπως
αυτό των κοινωνικών παντοπωλείων που ιδιαίτερα στις δύσκολες
συνθήκες που βιώνουν αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί µας, τα
κοινωνικά παντοπωλεία δίνουν µια αχτίδα ελπίδας στη σκληρή
πραγµατικότητα.
Επίσης, η αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω της αυτεπιστασίας
σε έργα που εκτελούν οι δήµοι, η δυνατότητα για κοινωνικά τιµολόγια των κατά τόπους ΔΕΥΑ, οι δοµές κοινωνικής φροντίδας,
τα ιδρύµατα, τα δηµοτικά ιατρεία και τόσα άλλα δείχνουν ότι οι
διατάξεις του νοµοσχεδίου συνθέτονται βάσει των αναγκών των
πολιτών και δεν αποτελούν πολιτικές µιας άλλης πραγµατικότητας. Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες των καιρών και πιστεύουµε
στην αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Σηµαντικές είναι επίσης οι ρυθµίσεις, όπως τελικά διαµορφώθηκαν για τους αντιδηµάρχους των µικρών νησιών, τους περιφερειακούς συµβούλους των νησιών -πρώην επαρχία- που δίνονται
αρµοδιότητες από τον περιφερειάρχη και που πρέπει να έχουν
και διακριτή ονοµασία, όπως παράδειγµα «βοηθός αντιπεριφερειάρχη» όπως ήταν «βοηθός νοµάρχη» στην αιρετή νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση.
Είναι, επίσης, δίκαιο και σωστό οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 199 του ν.3852, να επεκταθούν και σε µη αµιγείς επιχειρήσεις που συγχωνεύονται ή λύονται και εκκαθαρίζονται, που το
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεπερνά ακόµα και το 80%.
Και εδώ θα πρέπει να δείτε –δεν έχω προλάβει να µελετήσω
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο κ. Υπουργός- τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα και τα έργα του «Θησέα» που τα
χρήµατα δεσµεύονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
υπέρ τρίτων. Θα πρέπει άµεσα να ρυθµιστεί, έτσι ώστε οι δικαιούχοι και µόνο αυτοί να πληρώνονται.
Τέλος, το νοµοσχέδιο ασχολείται και µε το πολύ σηµαντικό
θέµα της έκδοσης της µπλε κάρτας για πολίτες τρίτων χωρών,
επιστήµονες υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα συνεισφέρουν θετικά
στην οικονοµία και στην ανάπτυξη της χώρας µας.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω, όπως ανέφερα και σε οµιλία µου πρόσφατα στην Ολοµέλεια, ότι καλούµαστε µέσα σε δύσκολες συγκυρίες και σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να
λάβουµε πλήθος αποφάσεων και να διαµορφώσουµε ένα ακόµη
νοµοσχέδιο προς όφελος του πολίτη ακόµα και εκείνου του πιο
αποµακρυσµένου χωριού.
Τολµήσαµε το 2010 µε το νοµοσχέδιο για τον «Καλλικράτη».
Τολµούµε και τώρα, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις ή και τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν, έτσι ώστε να τα διορθώσουµε και
να δηµιουργήσουµε δυνατές και αναβαθµισµένες µονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίαση, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών, Β’
τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ήταν σαν και σήµερα πριν από εβδοµήντα
ένα χρόνια, όταν οι ερπύστριες των γερµανικών τανκς κατέβαλαν
το ελληνικό φρόνηµα. Μια ηµεροµηνία µνήµης, η οποία εφέτος
γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη από πολλές πλευρές: Πρώτον, πάλι
το ελληνικό φρόνηµα κάµπτεται, πάλι από την ίδια χώρα, αλλά
µε διαφορετικό τρόπο. Αυτό το οποίο συµβαίνει έχει οµοιότητες
µε εκείνη την εποχή και οι οµοιότητες έχουν να κάνουν µε την
επικυριαρχία, την οποία σήµερα ασκεί η Γερµανία στη χώρα µας.
Τότε έκανε κουµάντο ένας στρατάρχης, τώρα κάνει κουµάντο
στην Ελλάδα ο κ. Ράιχενµπαχ. Ουδείς µπορεί να το αρνηθεί αυτό.
Ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει ότι σήµερα ουδέν µπορεί να
γίνει εάν δεν περάσει από τον κ. Ράιχενµπαχ. Ακόµα και ποιοι και
πόσοι θα µπουν στη Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Δοκίµων και
στη Σχολή Ικάρων περιγράφεται εις στο µνηµόνιο. Ακόµα και
αυτό!
Δεν θα µιλήσω γι’ αυτό που ο αυτόχειρας πριν από δύο µέρες
–σήµερα έµαθα ότι κάποιος άλλος αυτοκτόνησε στην ίδια ηλικία
στην περιοχή του υπολοίπου Αττικής- ξεκινάει. Δεν θα µιλήσω
για κυβέρνηση Τσολάκογλου. Δεν µου αρέσει η σύγκριση. Τη
θεωρώ εν πάση περιπτώσει και πολιτικά άκοµψη.
Όµως, πρέπει να πω ότι δεν µπορώ να ακούω κάθε µέρα τον
κ. Σόιµπλε να δίνει οδηγίες ποια κόµµατα πρέπει να ψηφιστούν.
Ποιος του το επιτρέπει αυτό, κύριε Υπουργέ; Και αν η Κυβέρνηση αδυνατεί, νοµίζω ότι πρέπει να εισηγηθεί εις τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας να πάρει µια πρωτοβουλία, για να υπάρξει µια
σταθερή Κυβέρνηση. Δηλαδή, θα πάµε σε εκλογές και θα ακούµε
τους «αρχιτέκτονες της υποταγής» να δίνουν οδηγίες «προστατέψτε τους υποτεταγµένους»; Δεν είναι ωµή παρέµβαση στα
εσωτερικά της χώρας και µάλιστα, σε µία κρίσιµη περίοδο όπως
τώρα; Επιτέλους, σε αυτό τον τόπο ποιος αποφασίζει; Ο κ. Σόιµπλε, τόσο πολύ; Η κ. Μέρκελ, τόσο πολύ; Η κ. Λαγκάρντ, τόσο
πολύ; Ο κ. Πολ Τόµσεν;
Θα πάµε, λοιπόν, σε εκλογές µε οδηγίες εκ του εξωτερικού:
δεν θα προχωρήσουµε, δεν θα πάρετε λεφτά, αν δεν ψηφίσετε
τους δύο εκλεκτούς. Αυτοί, οι οποίοι εντελώς, θα έλεγα, αναίσχυντα δέχθηκαν να υπογράψουν επιστολή προς την κ. Λαγκάρντ, η οποία λέει τα εξής: «Εµείς, οι ηγέτες των κοµµάτων που
υπογράφουµε, δεσµευόµαστε, όσα χρόνια πολιτευόµαστε να µην
ασκήσουµε, πολιτική ενάντια στο µνηµόνιο».
Άρα, λοιπόν, έχουµε την εξής πορεία. Οι επικυρίαρχοι µας τροµάζουν και µας φοβίζουν «ή εδώ ή υπάρχει κίνδυνος» και ταυτοχρόνως, οι ίδιοι επικυρίαρχοι, µε τη δική τους πλειοψηφία,
έρχονται µέσα στην Αίθουσα και λένε «να πάρουµε λεφτά για να
κάνουµε εκλογές».
Ποια λεφτά; Θα µοιραστούν τα λεφτά µε τα ποσοστά των
εκλογών του 2009; Έχει το ΠΑΣΟΚ το ένα τέταρτο των ψήφων
που είχε; Δεν καταγράφεται. Θα πάρουν, λοιπόν, χρήµατα µε
βάση το 44%. Θα πάρει η Νέα Δηµοκρατία µε βάση το 34%.
Κατ’ αρχάς, η Νέα Δηµοκρατία είναι πια δύο κοµµάτια και εποµένως, το ένα της κοµµάτι γιατί να µην δικαιούται και αυτό να
πάρει το ποσοστό; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα, λοιπόν, λέτε να δώσουµε τη δόση της προηγούµενης
χρονιάς και τα δύο τρίµηνα της νέας χρονιάς. Ωραία. Το δεύτερο
τρίµηνο πώς το δίνετε, εφόσον θα έχουµε εκλογές και δεν περιµένετε µε το νέο εκλογικό αποτέλεσµα να γίνει η διανοµή; Θα
πάρουµε λεφτά, πολλά λεφτά, τη στιγµή που δεν µπορούµε να
ρυθµίσουµε τα δάνεια εκείνων που τους στερήσαµε το 50% του
εισοδήµατος. Τα κόµµατα να πάρουν λεφτά, για να κάνουν εκλογές.
Φταίει ο ελληνικός λαός, που το ΠΑΣΟΚ έκανε κακή διαχείριση
και έχει αφήσει απλήρωτους τους υπαλλήλους και προκειµένου
να κάνει εσωκοµµατικές εκλογές, βγήκε στην επαιτεία. Ποιος θα
δώσει 2 ευρώ για να ψηφίσει; Ή να πληρώσει ο ελληνικός λαός
τη µεγαλοµανία της Νέας Δηµοκρατίας να φύγει από τα γραφεία
που είχε και πλήρωνε 9.000-10.000 ενοίκιο και να πάει στην πολυτέλεια των 55.000 ευρώ. Το ξαναείπα: 55.000 ευρώ.
Για να καταλάβει καλά ο ελληνικός λαός τι σηµαίνει αυτό, όταν
ο µισθός του νεοεισερχοµένου εις την αγορά εργασίας είναι 500
ευρώ, σηµαίνει 6.000 το χρόνο, σηµαίνει 60.000 τη δεκαετία. Δηλαδή, όσα παίρνει ένα νέο παιδί που µπαίνει στην αγορά εργασίας δέκα χρόνια, είναι το µηνιαίο µίσθωµα της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτός είναι ο κόσµος µας.
Θα δώσουµε λεφτά τώρα και µάλιστα, µε ειδική µέριµνα να µη
µπορεί να τα κατασχέσει ο δανειστής, µε ειδική µέριµνα να µη
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µπορεί να βγάλει απόφαση ο απλήρωτος υπάλληλος του ενός
κόµµατος, να µην µπορεί να βγάλει διαταγή πληρωµής ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που δεν έχει πληρωθεί επί δέκα µήνες τα ενοίκιά του. Αυτά δεν γίνονται. Είναι αδιανόητα.
Και καλούµεθα τώρα εµείς οι Βουλευτές να ψηφίσουµε αυτό
το τερατούργηµα.
Σας έχω στείλει επιστολή, κύριε Υπουργέ. Δεν µπήκατε στον
κόπο να µου απαντήσετε επί του θέµατος, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σηµασία αυτό, από τη στιγµή που το
συζητάµε εδώ µέσα.
Για ποιο λόγο; Ποια έξοδα καλύπτει κανείς στις εκλογές; Τα
έξοδα είναι πάγια. Πρέπει να τυπώσεις τα ψηφοδέλτια, τα οποία
τα τυπώνεις µε 40.000-50.000, να βρεις δικαστικούς επιµελητές
να τα παραδώσουν. Αυτά είναι τα ουσιαστικά έξοδα.
Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να κάνει γιγαντοαφίσες ή
θέλει να κάνει σποτ για να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, αυτή η
πολυτέλεια µπορεί να εκλείψει. Μπορούµε να πάµε σε εκλογές
χωρίς τηλεοπτικά σποτ, που είναι το µεγάλο έξοδο. Αλλά πηγαίνουµε και τα δίνουµε τα λεφτά µόνο και µόνο για να τα πάρουν
τα κόµµατα και να τα δώσουν –συνήθως- στα φιλικά τους κανάλια. Περί αυτού πρόκειται. Συναλλαγή είναι.
Όταν, λοιπόν, ο κόσµος αυτοκτονεί γιατί δεν έχει να εξασφαλίσει ψωµί και βεβαίως, ντρέπεται για την αναζήτηση της τροφής
του στους κάδους, εµείς απλόχερα θα δώσουµε στα κόµµατα
λεφτά, στα κόµµατα που κάνουν κακή, κάκιστη χρήση.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε. Εµείς παίρνουµε τα λιγότερα
λεφτά ή σχεδόν τα λιγότερα µαζί µε το ΣΥΡΙΖΑ. Περισσεύουν
λεφτά.
Εγώ, πριν ένα-ενάµιση χρόνο έδωσα 1 εκατοµµύριο ευρώ για
το Ταµείο της Φτώχειας, γιατί περίσσευαν. Είναι πολύ λιγότερα
από αυτά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ελάχιστα
µπροστά σ’ αυτά, το 10%. Και αυτά, µάλιστα, τα εξαφάνισαν. Τα
αναζητώ σε όλους τους Υπουργούς. Πού πήγαν τα λεφτά που
έδωσα;
Εάν µπορέσετε να τα βρείτε εσείς, θα µου δώσετε µια ικανοποίηση. Έδωσα 1 εκατοµµύριο για το Ταµείο της Φτώχειας. Τα
αναζητώ. Δεν µπορώ να βρω παραστατικά πουθενά. Χάθηκε,
εξαϋλώθηκε το 1 εκατοµµύριο.
Μου περίσσεψαν, κύριε Υπουργέ, και έδωσα σχεδόν τα µισά,
για να στήσω το άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν
έκανε η πολιτεία, στην εθνική οδό, στο Δίον, ως απάντηση –αν
θέλετε- σε αυτό του Γκρούεφσκι, που σε κάθε πλατεία χωριού
στήνει και ένα άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μου περίσσεψαν.
Μου περισσεύουν, κύριε Υπουργέ, να κάνω προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Φέτος, µάλιστα, λόγω της µεγάλης πενίας, έκανα και ένα Κοινωνικό
Παντοπωλείο, που έρχεται ο κόσµος και παίρνει δωρεάν ελληνικά
πράγµατα. Περισσεύµατα είναι από τη χρηστή διοίκηση.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: πώς µπορεί ένα κόµµα, το οποίο είναι
καινούργιο και στο κάτω-κάτω υπόκειται σε µεγαλύτερες σπατάλες, για να µπορέσει να εδραιωθεί, να το κάνει αυτό; Πώς µπορώ
και δουλεύω εγώ το δικό µου κόµµα χωρίς τράπεζες; Δεν έχω
σχέση µε καµµία τράπεζα. Δεν έχω πάρει δάνειο ούτε 1 ευρώ.
Πώς το µπορώ εγώ και δεν το µπορούν οι άλλοι, που είναι µεγάλοι και ισχυροί και εν πάση περιπτώσει, είχαν και διάφορα εµβάσµατα «κάτω από το τραπέζι», εάν δεχθώ αυτά µόνο που είπε
το Δικαστήριο του Μονάχου για τη «SIEMENS»; Είχαν. Όλοι ξέρουµε ότι τα κόµµατα εξουσίας έχουν το κατιτί τους. Είχαν, λοιπόν, το κατιτί τους και έχουν το κατιτί τους. Εµείς δεν έχουµε
τέτοια πράγµατα. Πώς µπορούµε, λοιπόν, εµείς και λειτουργούµε
χωρίς να δανειζόµαστε από την τράπεζα;
Ξέρετε ότι βρίσκεται σε δεινή κατάσταση η Αγροτική Τράπεζα.
Ξέρετε ότι πάνε να γίνουν δύο Αγροτικές, η καλή και η κακή και
η κακή θα πάρει τα χρέη κ.λπ.. Ανάµεσα στα χρέη που φορτώνεται η Αγροτική είναι και 250 εκατοµµύρια από το ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δηµοκρατία. Πού πήγαν 250 εκατοµµύρια;
Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ -ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήσασταν
στο Μαξίµου- ότι για 325 εκατοµµύρια δώσαµε τη µάχη να µην
κοπούν οι επικουρικές συντάξεις, οι κύριες συντάξεις και οι συντάξεις του ΝΑΤ. Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία

8867

έδιναν αυτά τα λεφτά στο δηµόσιο, δεν ήταν ανάγκη να κόψουµε
τις συντάξεις. Τα λέω αυτά για να καταλάβει κανείς τα νούµερα.
Κλείνει, λοιπόν, η Αγροτική Τράπεζα –ή εν πάση περιπτώσει
οδηγείται σε κάποιες περιπέτειες- και εξαιτίας αυτών των δύο
µεγάλων κοµµάτων. Η Αγροτική Τράπεζα σηµαίνει τον κάτοχο
του 65% της ελληνικής γης και δεν ξέρω αύριο το πρωί σε τι
χέρια µπορεί να περάσει η Αγροτική Τράπεζα! Η «καλή» Αγροτική
Τράπεζα περνά στο Ταµείο Σταθερότητας και από εκεί, ύστερα
από δύο χρόνια, θα πουληθεί και δεν ξέρω πού θα πουληθεί. Θυµίζω ότι µία τράπεζα που έχει δείξει µεγάλο ενδιαφέρον είναι η
τουρκική τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται στη Θράκη. Αυτή
έχει δείξει ενδιαφέρον να πάρει την Αγροτική Τράπεζα. Θέλω να
ελπίζω ότι δεν θα φθάσει στην τουρκική τράπεζα το 65% της ελληνικής γης!
Όλα αυτά, λοιπόν, τα προσπερνάτε και λέτε «δεν πειράζει,
κλείνει η Βουλή…» -τελευταίες ηµέρες, προτελευταία, ίσως αντιπροτελευταία συνεδρίαση- «…να πάρουν τα δύο κόµµατα τα
λεφτά…» -γιατί τα άλλα, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν πολύ λιγότερα και δεν ξέρω, βέβαια, αν και η Αριστερά υπερψηφίσει
αυτό το νοµοσχέδιο- «…για να µπορέσουν να κάνουν εκλογές».
Γιατί να κάνουν εκλογές µ’ αυτά τα λεφτά σ’ αυτήν την κατάσταση που είναι η χώρα; Πώς γίνονταν πρώτα οι εκλογές; Πώς
έκανε εκλογές ο Γεώργιος Παπανδρέου; Πώς έκανε εκλογές ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής; Πώς έκανε εκλογές ο Ηλιού; Δεν γίνονταν τότε εκλογές; Το χαράτσι; Θα πληρώσει ο φορολογούµενος πολίτης, ο έχων αλλά και ο µη έχων, µόνο και µόνο για να
κάνουν εκλογές τα δύο µεγάλα κόµµατα στη δεινή κατάσταση
που βρίσκονται; Θα χρηµατοδοτήσει ο ελληνικός λαός, δηλαδή,
το αλυσοδέσιµό του! Περί αυτού πρόκειται.
Το αρνούµεθα! Και γι’ αυτό προβαίνουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία! Θέλω να ελπίζω ότι ο πατριωτισµός κάποιων Βουλευτών, ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν έχουν λόγο
να συµµετέχουν ή φοβούνται ότι δεν θα εκλεγούν, θα τους κάνει
να φύγουν από την Αίθουσα µε το κεφάλι ψηλά. Δεν πρέπει να
πάρουµε τα λεφτά από το φουκαρά Έλληνα φορολογούµενο,
µόνο και µόνο για να µπορέσει να εξιλεωθεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία απ’ όλα αυτά που επέφεραν στον ελληνικό λαό. Θα
το καταψηφίσουµε και θα το φωνάζουµε µέχρι την τελευταία
στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα µπω κατευθείαν στην
πρωτολογία µου στο σχέδιο νόµου, αλλά θα πω κάποια πράγµατα για το θέµα που έθιξε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού.
Αυτά που θα ήθελα να πω είναι τα εξής: Πρώτον, στις 6 Μαΐου
πιθανότατα θα προκηρυχθούν εκλογές. Και αν δεν είναι στις 6
Μαΐου, µπορεί να είναι λίγο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει,
«Σάββατο, κοντή γιορτή». Ο καθένας θα ξέρει ποια πρόκειται να
είναι η ηµεροµηνία. Εκεί, τα κόµµατα, τα σηµερινά κόµµατα µέσα
στη Βουλή και τα όποια κόµµατα διαµορφωθούν, θα κληθούν να
πουν ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα στην Ελλάδα, τι προτείνουν για να βγούµε απ’ αυτήν την πραγµατικότητα, αλλά και
ποιες είναι οι συνέπειες της κάθε πρότασης, γιατί συνήθως οι
συνέπειες µένουν στην άκρη και αφήνεται στον απλό Έλληνα πολίτη να τις σκεφτεί. Μάλιστα, είναι περιτυλιγµένες συνήθως µε
ένα αδιαφανές περιτύλιγµα, το οποίο δεν επιτρέπει να καταλάβει
κανείς πού πάει παραπέρα.
Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε πως µετά τις εκλογές, την
εποµένη των εκλογών ή το βράδυ των εκλογών, αρχίζει µία καινούργια σελίδα για τη χώρα. Και το στοίχηµα αυτής της νέας
φάσης θα είναι να µην ξαναφέρει αυτή η πορεία τη χώρα και την
ελληνική κοινωνία σε νευρική κρίση, όπως την έχει φέρει σε διάφορες φάσεις τα τελευταία χρόνια.
Το στοίχηµα, κυρίες και κύριοι, είναι δικό σας –και εννοώ όσων
θα συµµετάσχετε σ’ αυτήν την εκλογική διαδικασία- και η ελληνική κοινωνία αυτό περιµένει απ’ όλους. Ελπίζει ότι στις εκλογές,
αλλά και µετά απ’ αυτές, η φάση που θα αρχίσει, θα είναι η αρχή
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του τέλους της κρίσης και η αρχή της υπέρβασης της κρίσης,
δηλαδή µία πορεία πιο αισιόδοξη, µε κάποια ελπίδα και µε κάποια
προοπτική για τα θέµατα της απασχόλησης, της φτώχειας και
της ανισότητας.
Δεν θα περάσω στη συζήτηση για τις τροπολογίες, οι οποίες
έχουν κατατεθεί, θα τα πούµε τη Δευτέρα αυτά. Άλλωστε, οι περισσότερες τροπολογίες δεν είναι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θα µου επιτρέψετε όµως να κάνω µία γενική τοποθέτηση και
ως Υπουργός Εσωτερικών -γιατί υπό άλλη ιδιότητα δεν µπορώ
να µιλήσω εδώ- αλλά και µε τις άλλες ιδιότητες που έχω. Ό,τι κι
αν πει κανείς για τη χρηµατοδότηση, επίσηµη, ανεπίσηµη ή οτιδήποτε, των εκλογών η ελληνική κοινωνία θα πληρώνει µε 50, 80
ή 100 εκατοµµύρια κάθε φορά τις εκλογές που θα γίνονται. Διότι
κάποιος τις πληρώνει αυτές τις εκλογές, δεν γίνονται τσάµπα οι
εκλογές.
Εποµένως, είτε έτσι είτε αλλιώς, πληρώνονται και ο Έλληνας
πολίτης περιµένει να δει πώς θα σταµατήσει να πληρώνει µία
σειρά από δαπάνες, οι οποίες έρχονται και τον επιβαρύνουν.
Αυτά τα τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να
τα αφαιρέσετε από το χρόνο µου, διότι θα µπορούσα να τα χρησιµοποιήσω ούτως ή άλλως για απάντηση στον Πρόεδρο του
ΛΑΟΣ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 11 Νοεµβρίου που είχα την
τιµή να ορκιστώ ως Υπουργός Εσωτερικών και ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, µαζί µε την κ. Γεννηµατά και
τον κ. Κουκουλόπουλο, είχαµε το εξής δίληµµα: Ή απλώς να διαχειριστούµε µία κατάσταση µέχρις ότου διενεργηθούν οι βουλευτικές εκλογές οι οποίες, όπως όλοι θυµόµαστε, εκείνη την
περίοδο αναµενόταν να διεξαχθούν περί τα τέλη Φεβρουαρίου ή
να αξιοποιήσουµε το όποιο διάστηµα είχαµε στη διάθεσή µας,
προκειµένου να δούµε σε ποια ζητήµατα το Υπουργείου Εσωτερικών θα µπορούσε να συµβάλλει στην αντιµετώπιση προβληµάτων της αρµοδιότητάς του.
Κρίναµε ότι η κυβερνητική αλλαγή δεν θα έπρεπε να αποτελέσει έναν πρόσθετο παράγοντα που θα επηρέαζε ανασταλτικά τη
λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ότι δεν θα έπρεπε να περιοριστούµε σε µία απλή διαχείριση τρεχόντων διοικητικών ζητηµάτων
και να παραµείνουµε αδρανείς και ότι αντίθετα, αν ήταν εφικτό,
θα ήταν χρήσιµο να προχωρήσουν παρεµβάσεις, που θα αξιοποιούσαν το διάστηµα των λίγων αυτών µηνών, για να επιλυθούν
διάφορα πρακτικά ζητήµατα.
Η επίλυση θεσµικών, λειτουργικών και πρακτικών προβληµάτων θα µπορούσε µάλιστα να είναι ένα αντιστάθµισµα για τις οικονοµικές δυσκολίες των δήµων της χώρας, ώστε να κάνει
µικρότερο το συνολικό πρόβληµα που έχουµε. Όταν υπάρχουν
τα σηµερινά οικονοµικά προβλήµατα είναι σηµαντικό, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσµικού πλαισίου, να υπάρξουν διευκολύνσεις
και βελτιώσεις, ώστε σε αυτά τα ζητήµατα που θα βελτιωθούν,
να διευκολυνθεί η αυτοδιοίκηση και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
της προς τους πολίτες.
Με τις σηµερινές συνθήκες, θεωρώ ότι δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε πως στην περίοδο που διανύουµε η αυτοδιοίκηση
δέχεται πολλαπλές πιέσεις για τέσσερις τουλάχιστον λόγους.
Πρώτον, λόγω της ανάγκης να υλοποιήσει µία µεταρρύθµιση,
που είναι αυτονόητο ότι συνεπάγεται σηµαντικές, οργανωτικές
και διοικητικές αλλαγές και την ανάγκη αντιµετώπισης πολλών
νέων ζητηµάτων.
Δεύτερον, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που συνεπάγονται µείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης, αλλά και µείωση των εσόδων της από τις τοπικές
εισφορές λόγω της µείωσης της παραγωγικής δραστηριότητας
της τοπικής κοινωνίας.
Τρίτον, λόγω των κοινωνικών προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών, αυξηµένη ανεργία, µείωση εισοδηµάτων, κλείσιµο επιχειρήσεων οι οποίες τοπικές κοινωνίες προσδοκούν ότι η
αυτοδιοίκηση θα πάρει πρωτοβουλίες, που θα αντιµετωπίζουν,
έστω εν µέρει ή σε µεγαλύτερο βαθµό τα προβλήµατα αυτά.
Τέταρτον, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας και του δύσκολου κλίµατος που επικρατεί, τα οποία δυσχεραίνουν όλους, την
αυτοδιοίκηση και κάθε άλλον στην άσκηση των καθηκόντων τους
και των καθηκόντων µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο να προστατευθούν οι εξής αρχές:
Πρώτον, ότι ήταν σκόπιµο να προχωρήσουµε σε βελτιώσεις
στο θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ώστε µε βάση τις εµπειρίες του 2011 και µέσα σε ρεαλιστικά
πλαίσια να αντιµετωπιστούν µία σειρά από ατέλειες, αδυναµίες
και προβλήµατα που εκδηλώθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του «Καλλικράτη» µε την εισαγωγή των νέων αυτοδιοικητικών δοµών και διαδικασιών.
Δεύτερον, να κάνουµε αλλαγές, βελτιώσεις, ρυθµίσεις, που η
πραγµατικότητα έδειξε ότι ήταν αναγκαίες για πολύ πρακτικούς
λόγους, αλλά να αποφύγουµε να αλλάξουµε δοµικές ρυθµίσεις
του «Καλλικράτη», εκτός εάν αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο.
Η αποτίµηση µιας µεταρρύθµισης δεν είναι σκόπιµο να γίνεται
στο βραχύ χρονικό διάστηµα του ενός έτους ή σε λιγότερο από
ένα έτος, όταν αρχίσαµε να εξετάζουµε τα θέµατα αυτά. Η εφαρµογή στην πράξη και µία µακρύτερη εµπειρία θα δηµιουργήσει
ένα πιο στέρεο έδαφος για τέτοιου είδους αλλαγές, που µπορεί
να γίνουν στο µέλλον. Άλλωστε, όταν ξεκινήσαµε, θεωρούσαµε
ότι έχουµε µπροστά µας γύρω στους τρισήµισι µήνες. Εποµένως,
δοµικές ή µεγαλύτερες ανατροπές, που µπορεί κάποιος να θεωρεί ότι υπάρχουν, υπάρχει η ευχέρεια, προφανώς πάρα πολύ
σύντοµα, από σήµερα να εξεταστούν και να προχωρήσουν µετά
τις εκλογές.
Τρίτον, θεώρησα ότι έπρεπε να κάνουµε µία συστηµατική εξέταση των θεµάτων που απαιτούν παρέµβαση µε τη συνεργασία
της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΠΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και να µείνουµε στα θέµατα εκείνα, στα οποία υπάρχει
βεβαιότητα και συµφωνία ότι µπορούν να γίνουν αλλαγές και τι
µορφής αλλαγές.
Τέταρτον, να προχωρήσουµε µε κατεπείγοντα ρυθµό στις αλλαγές εκείνες που αποτελούσαν δέσµευση της χώρας. Ακριβώς
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα αυτών των αλλαγών, αυτών των
ρυθµίσεων, οι περισσότερες από αυτές περιλήφθηκαν σε νοµοθετικές παρεµβάσεις, που προηγήθηκαν αυτού του σχεδίου
νόµου, µε αποτέλεσµα η δοµή του νοµοσχεδίου να µην τις περιλαµβάνει και να µην έχετε τη συνολική εικόνα των αλλαγών που
προωθήσαµε και προωθούµε σε ένα κείµενο. Θυµίζω ότι οι αλλαγές, στις οποίες αναφέροµαι, αφορούν θέµατα συµψηφισµού
οφειλών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς το ελληνικό δηµόσιο,
την παράταση του προγράµµατος «Θησέας», τη συνέχιση του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», τη διευκόλυνση της συνοµολόγησης δανείων της αυτοδιοίκησης, για να χρηµατοδοτηθούν παλαιότερα χρέη, γενικότερα ζητήµατα για τις διαδικασίες
εξυγίανσης των δήµων, τη µεταφορά των µαθητών και ρυθµίσεις
για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα διευκολύνουν
τους δήµους και την αυτοδιοίκηση.
Η αξιολόγηση αυτή έγινε µέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο
µε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης, ο οποίος κράτησε περισσότερο από τρεις µήνες και ο οποίος κατέληξε στη σύνταξη
αυτού του σχεδίου νόµου, που συζητείται στην Ολοµέλεια σήµερα. Είναι θετικό που τον εξαντλητικό και καλόπιστο χαρακτήρα
αυτού του διαλόγου αναγνώρισαν πολλοί, κάτι που αποτυπώθηκε
και στη θέση των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, της
ΚΕΔΚΕ και της Ένωσης Περιφερειών, τα οποία τάχθηκαν θετικά
σε σχέση µε την ανάγκη υιοθέτησης του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου. Άλλωστε, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι χωρίς τη θετική
στάση εκ µέρους των οργάνων αυτών και εγώ δεν θα δεχόµουν
να προχωρήσω στην κατάθεση του συγκεκριµένου σχεδίου
νόµου ούτε θα καλούσα τη Βουλή να το υπερψηφίσει.
Στο σηµείο αυτό και από αυτό το Βήµα θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσους συµµετείχαν στο διάλογο και θέλω να εξάρω τον
εποικοδοµητικό τρόπο, µε τον οποίο αντιµετώπισαν την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών οι συλλογικοί φορείς της αυτοδιοίκησης. Θέλω µε την ευκαιρία να ευχαριστήσω και για τη
συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή της Βουλής, η οποία µπόρεσε και µας επέτρεψε να οδηγηθούµε σε πρόσθετες βελτιώσεις
και σε αλλαγές.
Φυσικά, στη διαδικασία αυτή δεν έλειψε η κριτική, ούτε οι ενστάσεις ούτε και οι διαφωνίες. Ωστόσο, η συµµετοχή όλων στο
διάλογο κινήθηκε µε κριτήριο την εξεύρεση κοινών τόπων και όχι
κοινών πεδίων αντιπαράθεσης, κάτι που στην περίοδο αυτή κάθε
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άλλο παρά αυτονόητο είναι. Όµως, το βάρος δόθηκε στο πώς
µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε κοινά προβλήµατα, από την
επίλυση των οποίων όλες οι πλευρές δεν είχαν παρά να επωφεληθούν. Βεβαίως, ορισµένα ζητήµατα δεν µπορούν να προχωρήσουν τώρα. Θέλουν περαιτέρω µελέτη. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ.
Είµαι σίγουρος ότι σε κάποιο µελλοντικό διάστηµα θα υπάρξουν
και άλλες αντίστοιχες αλλαγές.
Η όλη διαδικασία κατέδειξε την υπεύθυνη στάση όλων όσων
εµπλέκονται σ’ αυτό, οι οποίοι κατανοούσαν ότι είµαστε σε µία
φάση όπου όλη η χώρα δεν µπορεί να λειτουργήσει πλέον µε τις
συνθήκες που λειτουργούσε παλαιότερα. Κανένας πλέον δεν
µπορεί να απαιτεί να έχει τις ιδανικές συνθήκες που θεωρεί ότι
θα έπρεπε να έχει, για να κάνει το καθήκον του. Σήµερα ο καθένας µας είναι αναγκασµένος να προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα
στη λειτουργία του και να δώσει τη µάχη µε τα µέσα που έχει,
έχοντας στο µυαλό του ότι υπάρχουν άνεργοι, ότι γίνονται µειώσεις συντάξεων, µειώσεις εισοδηµάτων, ότι η χώρα είναι για τέταρτη χρονιά σε ύφεση και ότι εποµένως, δεν έχει την πολυτέλεια να απαιτεί τις ιδανικότερες των προϋποθέσεων, για να κάνει
τη δουλειά του.
Βεβαίως, το νοµοσχέδιο αυτό δεν περιέχει ρυθµίσεις που αφορούν µόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει δύο διακριτά και αυτοτελή µέρη. Οι ρυθµίσεις για την αυτοδιοίκηση περιέχονται στο
πρώτο µέρος, ενώ στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιέχονται κατά κύριο λόγο ρυθµίσεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ, σχετική µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής
πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες µε σκοπό την απασχόληση, η λεγόµενη µπλε κάρτα.
Θέλω να επισηµάνω –και ίσως να ακουστεί λίγο περίεργο που
θα το πω εγώ απ’ αυτό το Βήµα- ότι το νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνει κάποιες µεγαλεπήβολες διατάξεις. Καµµία ρύθµιση από
µόνη της δεν είναι κάτι τέτοιο, µε εξαίρεση ίσως τις διατάξεις για
τους ΦΟΔΣΑ, που ρυθµίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό για τη
χώρα µας θέµα. Όµως είναι το σύνολο των επιµέρους αυτών
ρυθµίσεων που έχει µια πολύ ουσιαστική επίπτωση για την αυτοδιοίκηση.
Δεν θα µπω να αναφερθώ στα επιµέρους τµήµατα του πρώτου
µέρους. Έχουν λεχθεί και από άλλους κυρίους και κυρίες Βουλευτές, που µίλησαν εδώ. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο ότι µέσα
στα θέµατα τα οργανωτικά, τα θεσµικά, τα διοικητικά, τα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις που θα επιτρέψουν να τρέξουν προγράµµατα που θα δώσουν µια ανάσα
στην απασχόληση στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρόκειται πρώτον, για την ολοκλήρωση του προγράµµατος
«Θησέας», κυρίως την αυτεπιστασία, η οποία θα δώσει, σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις που κάνουµε τώρα, απασχόληση σε εκατόν είκοσι χιλιάδες άτοµα στην επόµενη τριετία: απασχόληση σε σαράντα χιλιάδες άτοµα κάθε χρόνο. Φυσικά, η απασχόληση αυτή
δεν θα αφορά µόνο τα άτοµα αυτά, αλλά θα δώσει µια ζωή και
στην υπόλοιπη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας: θα δώσει
ζωή σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Μπορεί κανείς να πει ότι
σε σχέση µε το ένα εκατοµµύριο άνεργους που έχουµε σήµερα
είναι µικρή η συµβολή, αλλά από την άλλη µεριά θα είναι µία
ισχυρή ανάσα για τις τοπικές κοινωνίες.
Στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου ενσωµατώνεται, όπως
είπα, η ευρωπαϊκή οδηγία, για τη λεγόµενη µπλε κάρτα. Θέλω,
πρώτα απ’ όλα, να επισηµάνω ότι αποτελεί άµεση υποχρέωση
της χώρας µας, καθώς είµαστε ήδη σε καθυστέρηση, σε σχέση
µε την προθεσµία ενσωµάτωσης της οδηγίας αυτής στην εθνική
έννοµη τάξη. Την οδηγία αυτή την έχει ψηφίσει η Ελλάδα, την
έχει εγκρίνει η Ελλάδα και η προθεσµία για να την ενσωµατώσει
στο εθνικό της δίκαιο έχει περάσει από τις 19 Ιουνίου του περασµένου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µάς έχει ήδη απευθύνει
προειδοποιητική επιστολή για τη µη εµπρόθεσµη ανακοίνωση
των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και αποτέλεσµα είναι
να βρίσκονται σε εξέλιξη πλέον οι διαδικασίας για παραβίαση του
Ενωσιακού Δικαίου ενώπιον των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό –για να είναι σαφές τι σηµαίνει- σηµαίνει ότι αν δεν προχωρήσουµε, δηλαδή, αν υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, θα
προκύψουν κυρώσεις και χρηµατικά πρόστιµα. Το «κυρώσεις και
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χρηµατικά πρόστιµα» σηµαίνει πρόσθετη επιβάρυνση στον
κόσµο, γιατί αυτές τις κυρώσεις και τα πρόστιµα δεν θα µας τα
στείλει κανείς από τον ουρανό. Θα προκύψουν από το υστέρηµα
του κόσµου και θεωρώ ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια σήµερα
για κάτι τέτοιο.
Απλώς θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι σχετικές διατάξεις θα
ήταν έτοιµες από το φθινόπωρο του παρελθόντος έτους, αλλά
οι ευρύτερες εξελίξεις και αλλαγές δηµιούργησαν αυτή την καθυστέρηση.
Για την οδηγία αυτή θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα, γιατί
λέχθηκαν διάφορα στην Αίθουσα αυτήν και στην επιτροπή.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται επιδιώκουν να καλυφθούν οι
ανάγκες της Ευρώπης σε υψηλά ειδικευµένο εργατικό δυναµικό
–µιλάµε σε υψηλά ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, δεν µιλάµε για
εργατικό δυναµικό που ήδη είναι στην Ευρώπη- και να δηµιουργηθούν όροι εισδοχής και διαµονής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τέτοιου είδους δυναµικό από τρίτες χώρες.
Θέλω να αναφέρω ότι για πάρα πολλά χρόνια η Ευρώπη βλέπει να υστερεί σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά
και άλλες χώρες, στο να έλκει ανθρώπους µε υψηλή ειδίκευση.
Η Ευρώπη αποτελούσε τον κύριο προορισµό ανειδίκευτων έως
µετρίως ειδικευµένων εργαζόµενων. Και αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι υπονοµεύεται η ίδια η αναπτυξιακή προοπτική και δυναµική της Ευρώπης.
Εποµένως, η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στο να προσελκυστεί ανθρώπινο κεφάλαιο και να τονωθούν οι επενδύσεις και η ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αν το δει κανείς ως ένα τµήµα πολιτικής µετανάστευσης, θα
µου επιτρέψετε να πω ότι το βλέπει από την ακριβώς ανάποδη
πλευρά.
Στο σηµερινό κόσµο οι επενδύσεις στηρίζονται πολύ περισσότερο από παλιά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, παρά στο υλικό κεφάλαιο και η αναπτυξιακή δυναµική εξαρτάται από τη γνώση, την
τεχνολογία και την καινοτοµία.
Η χώρα µας αντιµετωπίζει σήµερα άλλου είδους προβλήµατα
και το ζήτηµα της προσέλκυσης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
µπορεί να φαντάζει ανεπίκαιρο. Θα ήθελα, όµως, για να µην
υπάρχουν παρανοήσεις –γιατί νοµίζω πως είναι πολλές οι παρανοήσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα- και να πω τα εξής:
Πρώτον, κάθε χώρα µπορεί να ορίσει ότι θέλει µηδέν εισροή
τέτοιου δυναµικού. Η ίδια το ορίζει και η κάθε χώρα στην Ευρώπη
µόνη της το ορίζει. Άρα, όλα αυτά που ακούγονται είναι άνευ αντικειµένου.
Δεύτερον, η κάθε χώρα ορίζει αν θέλει κάποιους, σε ποιες ειδικότητες τους θέλει και πώς τους θέλει. Άρα, η ίδια το ελέγχει
όσο θέλει.
Επιπροσθέτως, έχουµε προβλέψει εθνικούς µηχανισµούς που
δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία, που είναι η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν οι εργαζόµενοι, οι εργοδότες, οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτοί αποφασίζουν –µπαίνουν στη
διαδικασία της συναπόφασης- αν συµφωνούν ή όχι. Συµµετέχει
και ο ΟΑΕΔ, ο οποίος µπορεί να κρίνει αν υπάρχουν ανάγκες ή
όχι.
Νοµίζω πως η καλλιέργεια φόβου για ένα ανύπαρκτο θέµα θα
πρέπει να επανεξεταστεί µε πιο ορθολογικό πνεύµα.
Τι επιδιώκεται µε αυτή την καλλιέργεια φόβου; Τι επιδιώκεται
όταν έχουµε ένα εκατοµµύριο ανέργους, όταν ο κόσµος αυτός
στον οποίο προσβλέπει η Ευρώπη, είναι ο κόσµος ο οποίος παρακάµπτει την Ευρώπη, για να πάει στις Ηνωµένες Πολιτείες,
στον Καναδά και σε άλλες χώρες; Εµείς φοβόµαστε ότι θα παρακάµψει τις Ηνωµένες Πολιτείες ή τον Καναδά, την Ευρώπη και
όλους και θα έρθει σε εµάς.
Θα ήθελα να υπάρξει περισσότερος προβληµατισµός σε αυτό
το θέµα. Μιλάµε για προσέλκυση επένδυσης στην ουσία και όχι
για µεταναστευτική πολιτική.
Στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, προχωρήσαµε το
διάλογο που είχαµε µε τους διάφορους φορείς πριν την κατάθεση του νοµοσχεδίου και προσπαθήσαµε να ανταποκριθούµε
σε όσες προτάσεις ή συµπληρώσεις ήταν σκόπιµες και βελτίωναν στο σύνολο το σχέδιο νόµου. Πολλά από αυτά έχουν κατατεθεί στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουµε δώσει.
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Προφανώς, η διαδικασία βελτιώσεων και ενισχύσεων του ρυθµιστικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ολοκληρώνεται εδώ. Είναι µία συνεχής διαδικασία. Θέλω πάντως να ελπίζω
ότι όσα περιλήφθηκαν στο νοµοσχέδιο, θα βοηθήσουν τους δήµους και τις περιφέρειες να εκτελέσουν καλύτερα το έργο τους
σε αυτή τη δύσκολη φάση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της κατέθεσαν πρόταση νόµου:
«Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα εκµεταλλευθώ το σύνολο των δώδεκα λεπτών που µου
δίνει ο Κανονισµός. Νοµίζω ότι η ανάπτυξη του νοµοθετήµατος
που έκανε ο εισηγητής µας κ. Αποστολάκος, ήταν απολύτως λεπτοµερής, απολύτως κατανοητή και απολύτως πλήρης.
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουµε πραγµατικά ένα νοµοθέτηµα το
οποίο επί της αρχής έχει δυο διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη
αφορά τις διορθώσεις επί του «Καλλικράτη» και η δεύτερη την
ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας, που αφορά τα
θέµατα της απασχόλησης των συγκεκριµένων ατόµων µε τα συγκεκριµένα προσόντα. Όλα αυτά αναλύθηκαν και νοµίζω ότι αναλύθηκαν µε ένα τρόπο επαρκή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να χρησιµοποιήσω το χρόνο που
µου διαθέτει ο Κανονισµός της Βουλής ή µάλλον µέρος του για
να εστιάσω σε ένα-δύο θέµατα που θεωρώ σοβαρά. Ευθύς εξ
αρχής δηλώνω ότι µερικά από τα θέµατα που τέθηκαν τόσο από
την κ. Μπακογιάννη, όσο και από τον κ. Καρατζαφέρη, τέθηκαν,
µε τρόπο που µου ακούστηκε ανοίκειος. Παρά ταύτα είναι θέµατα που αφορούν τη συζήτηση επί των άρθρων και θα έχουµε
όλον τον καιρό τη Δευτέρα να τα συζητήσουµε.
Το θέµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων είναι σηµαντικότατο. Πράγµατι, είναι ένα θέµα στο οποίο πρέπει να εγκύψουµε
µε σοβαρότητα, µε απόλυτο σεβασµό στο υστέρηµα του Έλληνα
φορολογούµενου, αλλά και µε απόλυτη γνώση της συνταγµατικής αρχής ότι τα κόµµατα αποτελούν εκφάνσεις της λαϊκής κυριαρχίας και κατά συνέπεια, η κύρια πηγή χρηµατοδότησής τους
δεν µπορεί παρά να προέρχεται από τον ελληνικό λαό. Από εκεί
και πέρα, µε ποιο τρόπο η γενική αρχή εξειδικεύεται, βεβαίως
είναι θέµα που χρειάζεται ευρύτατη συζήτηση. Η ευρύτατη αυτή
συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί µε απόλυτο σεβασµό και στη συγκυρία και στο υστέρηµα του Έλληνα φορολογούµενου στη δυσχερέστατη αυτή συγκυρία. Επίσης, πρέπει να διεξαχθεί µε
νηφαλιότητα και βεβαίως –για να είµαστε και σ’ αυτό ειλικρινείςµε κανέναν τρόπο µε καιροσκοπισµό ενόψει των εκλογών των
εποµένων ολίγων ηµερών.
Εγώ είµαι έτοιµος να δεχθώ τα πάντα, αλλά οφείλει και πρέπει
να είναι αντιληπτό απ’ όλους ότι η χώρα, η ελληνική κοινωνία και
ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή διέρχονται υπαρξιακή αγωνία.
Δεν πρέπει, στο βωµό ενός µικροκοµµατικού οφέλους ολίγων δεκάδων εκατοντάδων ή χιλιάδων ψήφων, ο οποιοσδήποτε αποτελούσε στυλοβάτη του συστήµατος επί δεκαετίες να εµφανίζεται
ενώπιόν µας σ’ αυτή την Αίθουσα ως εκ «παρθενογενέσεως», ως
να αντιλήφθηκε το τι συµβαίνει προ ολίγων ωρών ή προ ολίγων
ηµερών και αγνοώντας τελείως τη δική του προσωπική, ιστορική
πορεία να διατυπώνει γενικές αιτιάσεις, απόψεις και παραινέσεις
στο πολιτικό σύστηµα της χώρας, εις το οποίο αυτός ο ίδιος ανήκει, για να µην πω ότι το ορίζει. Οφείλουµε όλοι να έχουµε αίσθηση της συγκυρίας της στιγµής και της σοβαρότητας.
Επανέρχοµαι τώρα στα δυο ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία –το είπε ο εισηγητής µαςεπί της αρχής δίδει ψήφο θετική. Επιτρέψτε µου να πω µάλλον
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και επί των δυο αρχών, γιατί δεν είναι µία η αρχή του νοµοθετήµατος: υπάρχει συνύπαρξή τους.
Λέχθηκαν πάρα πολλά πράγµατα για τον «Καλλικράτη» από
πολλούς συναδέλφους και από οµιλητές που ανήκουν στον πολιτικό χώρο της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι ο «Καλλικράτης»
έχει ένα χρονικό παρελθόν, δυο ετών περίπου, το οποίο µας επιτρέπει να διατυπώσουµε πλέον κρίση.
Στο βασικό ερώτηµα «χρειαζόταν διοικητική µεταρρύθµιση στη
χώρα» δεν νοµίζω ότι υπάρχει οιοσδήποτε σ’ αυτήν την Αίθουσα,
ανεξαρτήτως κόµµατος, παρατάξεως, προελεύσεως που να µην
δίνει θετική απάντηση. Βεβαίως, χρειαζόταν διοικητική µεταρρύθµιση είτε την ονοµάζαµε «Καποδίστριας ΙΙ» είτε την ονοµάζαµε αλλιώς. Οφείλω να πω -και εκ καταγωγής- ότι µου φαίνεται
πολύ ιστορικότερο, αξιοπρεπέστερο και ωραιότερο όνοµα για
µια διοικητική µεταρρύθµιση το «Καποδίστριας ΙΙ» από το «Καλλικράτης», που για µένα δεν σηµατοδοτεί οτιδήποτε. Πείτε ότι
εκεί ο συναισθηµατισµός µου µε επηρεάζει. Εν πάση περιπτώσει
όµως, χρειαζόταν διοικητική µεταρρύθµιση, όπως και να την ονοµάσουµε.
Δεύτερο ερώτηµα: Ο «Καλλικράτης» απετέλεσε αυτή τη διοικητική µεταρρύθµιση; Πέτυχε; Έχει δώσει τα αποτελέσµατα που
προσδοκούσε; Θέλω να είµαι δίκαιος και συνεχίζω: Και ο νοµοθέτης τότε, αυτός που τον εισηγήθηκε, αν θέλετε, ο τότε Υπουργός, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τότε τον στήριξε έχει
αποδώσει τα θετικά αποτελέσµατα που περιµέναµε;
Η απάντηση εδώ δεν µπορεί παρά να είναι πως: όχι, δεν τα έχει
αποδώσει. Βεβαίως, δεν µπορούµε να πούµε ότι ήταν όλα αρνητικά. Ποτέ, σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, και την
πιο ακραία, δεν µπορείς να πεις ότι όλα είναι αρνητικά.
Τα οφέλη, όµως, τα οποία ανέµενε κανείς από µία δεύτερη διοικητική µεταρρύθµιση, η οποία θα είχε σχεδιαστεί µε απόλυτη
γνώση των συνθηκών και των οικονοµικών µέσων τα οποία απαιτούσε αυτή, νοµίζω ότι δεν ήρθαν.
Τι µπορούµε να κάνουµε τώρα; Παρακολούθησα τον συνάδελφο Βουλευτή Λέσβου προηγουµένως, ο οποίος αναφέρθηκε
για µακρό χρόνο της οµιλίας του στα εξειδικευµένα προβλήµατα
της Λέσβου. Γιατί το λέω αυτό; Είναι ένα παράδειγµα. Υπήρξε
µία εµµονή, παραδείγµατος χάριν, στη σύλληψη των νησιών ως
αυτοτελών µονάδων, τα οποία θα έπρεπε να έχουν δήµο ως αυτοτελείς µονάδες ανεξαρτήτως µεγέθους. Ε, τώρα αυτό πώς
µπορεί να είναι λογικό; Πώς µπορεί ένα µεγάλο νησί, όπως η Λέσβος, να έχει την ίδια ανάγκη διοικητικής διάρθρωσης, όπως ένα
µικρό νησί, όπως οι Παξοί, για παράδειγµα, που είναι ο τόπος καταγωγής µου; Πώς µπορεί το ίδιο σχήµα, το ίδιο «κοστούµι», µε
τις ίδιες παραµέτρους, να χωρέσει µέσα και το ένα και το άλλο;
Πώς γίνεται αυτό το πράγµα;
Ποια είναι η σύλληψη του δήµου ως µονάδας; Ποια είναι η
σχέση που πρέπει να συνδέει τη δηµοτική αρχή µε το δηµότη;
Διότι κατ’ αρχάς αυτό πρέπει να αναζητήσουµε. Τι είναι ο δήµος;
Ο δήµος είναι µονάδα στρατηγικού σχεδιασµού; Αυτό είναι; Εάν
αυτό είναι, τότε τι είναι η περιφέρεια; Και πάλι, εάν δεν είναι αυτό
ο δήµος, πώς ένας δήµος ενός µεγάλου νησιού ή µιας µεγάλης
γεωγραφικής µονάδας µπορεί να διατηρήσει την επαφή του δηµάρχου, του δηµοτικού συµβουλίου, των αντιδηµάρχων µε το δηµότη; Ποιο είναι το κύριο ζητούµενο από τη βασική διοικητική
µονάδα της χώρας;
Μήπως στο πλαίσιο µιας ακαµψίας, αν θέλετε, του τότε Υπουργού, της τότε πλειοψηφίας, θυσιάσαµε τη δυνατότητα πρακτικών
επιλύσεων των καθηµερινών προβληµάτων των δηµοτών; Μάλιστα, αν το συνδυάσουµε αυτό µε τη βαρύτατη αδυναµία χρηµατοδότησης του νέου σχήµατος, το οποίο δηµιουργήθηκε, αυτό
καθιστά τη ζωή του µέσου πολίτη τραγική σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Έχει έννοια ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της µείζονος Αντιπολίτευσης να αρχίσει να µιλά τώρα για τα προβλήµατα, για
την αλλαγή λαµπών, στις διάφορες περιοχές της δικής µου εκλογικής περιφέρειας, για να καταδείξω, δια του παραδείγµατος,
την αδυναµία λειτουργίας του «Καλλικράτη»; Κι αυτό δεν είναι
πρόβληµα της συγκεκριµένης Δηµοτικής Αρχής στην πατρίδα
µου. Είναι γενικώς σε όλη τη χώρα πλέον. Διότι ακριβώς αυτό το
«κουστούµι», το οποίο ράφτηκε, δεν ράφτηκε για τη συγκεκρι-
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µένη διοικητική µονάδα της οποίας επρόκειτο κι έπρεπε να ρυθµίσει τις σχέσεις.
Βεβαίως, εδώ γίνονται διορθώσεις, οι περισσότερες εκ των
οποίων είναι θετικές. Το ερώτηµα είναι: Αρκούν αυτές; Αυτές εδώ
οι διορθώσεις που γίνονται µε το υπάρχον νοµοθέτηµα, καλύπτουν τα ελλείµµατα, τα προβλήµατα τα οποία ο «Καλλικράτης»
έχει δηµιουργήσει, έχει φέρει; Φοβούµαι πως όχι. Βεβαίως, στηρίζουµε, βεβαίως ψηφίζουµε αυτά που είναι σωστά. Είναι, όµως,
επαρκή; Δεν είναι επαρκή.
Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι γίνεται και µία άλλη ζηµιά,
την οποία θέλω να σας την καταθέσω και η οποία δεν αφορά
µόνο το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα ή τη συγκεκριµένη οδηγία,
όπου προηγουµένως από οµιλητή µας αναφέρθηκε ποια προβλήµατα δηµιουργεί, ποια επιλύει κ.λπ.. Εδώ δηµιουργείται ένα άλλο
θέµα.
Είπα και προηγουµένως πως η άποψή µου είναι ότι η χώρα
διέρχεται στιγµές υπαρξιακής αγωνίας. Η κοινωνία διέρχεται
στιγµές υπαρξιακής αγωνίας. Ο Έλληνας πολίτης λίγο–πολύ –
µου επιτρέπετε την αγοραία έκφραση- τα έχει σχεδόν χαµένα.
Δεν ξέρει πού να στραφεί, δεν ξέρει τι είναι το αύριο. Ζητάµε από
τον Έλληνα πολίτη, όσοι µε σοβαρότητα αντιµετωπίζουµε το
αύριο αυτής της χώρας, συµµετοχή σε θυσίες, συστράτευση
πίσω από µακροπρόθεσµους στόχους της πατρίδας έναντι σηµερινών και αυριανών σηµαντικών θυσιών. Δεν µπορούµε να παραγνωρίζουµε ότι η µέση ελληνική οικογένεια χειµάζεται σε αυτή
τη φάση. Στερείται βιαίως εισόδηµά της, της επιβάλλονται αδιακρίτως έκτακτες εισφορές και εξοµοιώνουµε στερήσεις αυτή τη
στιγµή, οι οποίες δεν αποδίδονται ανάλογα µε τις δυνάµεις του
καθενός. Κι όλα αυτά εν ονόµατι ενός αγαθού. Ποιο είναι το
αγαθό; Η επιβίωση της πατρίδας, το αύριο του τόπου, το αύριο
των παιδιών µας.
Για να γίνει κατανοητό, όµως, αυτό στον Έλληνα πολίτη, για
να γίνει κατανοητό αυτό στη µέση ελληνική οικογένεια, αναγκαία
παράµετρος είναι τα νοµοθετήµατα, τα οποία διέρχονται από την
Εθνική Αντιπροσωπεία, να σηµατοδοτούν ακριβώς αυτό: Το απολύτως έκτακτο της στιγµής.
Η εικόνα µιας νορµάλ κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, µιας
οµαλής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας στην οποία ρυθµίζουµε θέµατα που µπορεί να είναι σηµαντικά, δεν σηµατοδοτεί
αυτό το απολύτως απαραίτητο. Νοµίζω ότι λειτουργεί µε µορφή
σύγχυσης µηνύµατος προς την ελληνική κοινωνία. Και γι’ αυτό
πιστεύω ακράδαντα ότι ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθέτησης,
ανεξαρτήτως απόψεων πρέπει ταχύτατα το νοµοθετικό έργο της
Κυβέρνησης Παπαδήµου να ολοκληρωθεί.Και θα πρέπει να δοθεί
στην ελληνική κοινωνία η ευκαιρία να εκφράσει την άποψή της,
την εδραία πεποίθησή της για το πως η χώρα πρέπει να πορευτεί
από τούδε και στο εξής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως είναι από τις λίγες φορές
στην µεταπολεµική, όχι στην µεταπολιτευτική, ιστορία από το
1944 µέχρι σήµερα, που οι διαχωριστές γραµµές των αποφάσεων είναι τόσο ευκρινείς. Το τι πρέπει να γίνει και το τι δεν πρέπει να γίνει είναι τόσο καθαρό, τουλάχιστον σ’ εµάς στη Νέα
Δηµοκρατία και µε τον τρόπο που εµείς αναλύουµε τα πράγµατα,
το µέλλον της πατρίδας, το µέλλον του τόπου. Όλα αυτά, όµως,
τα δι’ ηµάς ευκρινή και για άλλους ίσως τελείως αδιευκρίνιστα
δεν µπορούν να έχουν καµµία δυναµική, αν δεν έχουν την έγκριση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού.
Εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία ετοιµαζόµαστε να απευθυνθούµε
για δεύτερη φορά µέσα σε λίγα χρόνια στην ελληνική κοινωνία
και να µην δώσουµε υποσχέσεις, όπως δεν δώσαµε και το 2009.
Το 2009 η ελληνική κοινωνία δεν άκουσε το µήνυµά µας. Θεώρησε ίσως ότι το «λεφτά υπάρχουν» της παράταξης του ΠΑΣΟΚ
ήταν προτιµότερο. Σίγουρα ήταν πιο εύηχο µήνυµα προς την κοινωνία από την παύση των αυξήσεων και το κυνήγι της φοροδιαφυγής, που ήταν το δικό µας προεκλογικό σύνθηµα του 2009.
Τώρα θα κατέβουµε πάλι στην πορεία µας προς τον ελληνικό
λαό, χωρίς σχεδόν καµµία υπόσχεση. Έχουµε δώσει µόνο τρεις
πολύ συγκεκριµένες, που έδωσε ο Πρόεδρός µας Αντώνης Σαµαράς και αφορούσαν τις χαµηλότατες συντάξεις και τα επιδόµατα των τρίτεκνων.
Ελπίζω –για να µην πω ότι είµαι βέβαιος- ότι η ελληνική κοινω-
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νία αυτή τη στιγµή θα έχει διδαχθεί από τα παθήµατα του 2009
και θα µας δώσει τη δυνατότητα και την εµπιστοσύνη που θα µας
επιτρέψει και το αύριο της πατρίδας να βελτιώσουµε και ελπίδα
να δώσουµε στο βάθος του τούνελ και να αντιµετωπίσουµε και
βαθύτατα προβλήµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη», τα οποία αυτή τη στιγµή χειµάζουν την ελληνική κοινωνία και προσθέτουν επιπλέον προβλήµατα σ’ αυτά τα οποία
ούτως ή άλλως θα είχε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.
Νικόλαο Δένδια, Βουλευτή Κερκύρας.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου, έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από µια συµφωνία
µε τον κ. Δένδια –όχι µόνο για λόγους, όπως ανέφερε, τοπικιστικούς, κερκυραϊκούς- ότι πράγµατι ήταν ιδιαίτερα εύστοχη η αναγόρευση του «Καποδίστρια» ως σχεδίου για την ανασύνταξη της
χώρας ως φόρος τιµής στον πρώτο Έλληνα πολιτικό που επιχείρησε να δώσει σύγχρονη µορφή στο νέο ελληνικό κράτος. Το
λέω αυτό γιατί είµαι ο πνευµατικός πατήρ αυτής της ονοµασίας.
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος –Υπουργός τότε Εσωτερικών, εγώ δηµοσιογράφος- µου παρουσίασε τον «Καποδίστρια» πάλι µε κάποιο αρχαιοελληνικό όνοµα και του είπα: Δεν πάµε σ’ έναν
σύγχρονο Έλληνα πολιτικό; Και πρότεινα τον Καποδίστρια και
χαίροµαι που ο «Καποδίστριας» αποτέλεσε το θεµέλιο µιας διοικητικής ανασύνταξης της χώρας.
Αναφέρω αυτό όµως, για να θυµίσω ποια είναι η ουσία της πολιτικής και ότι εµείς προκαλούµε στον ελληνικό λαό την καίρια
σύγχυση για το ποιος είναι ο ρόλος της Βουλής και ποιος είναι ο
ρόλος των πολιτικών δυνάµεων, όταν κινούµαστε αποσπασµατικά. Διότι πράγµατι, κάθε φορά, υπάρχουν οβιδιακές µεταµορφώσεις. Εµφανίζονται εδώ κόµµατα και πολιτικοί αρχηγοί, οι
οποίοι χθες ήταν άλλο, σήµερα είναι άλλο και αύριο θα είναι κάτι
άλλο µε τεράστια ευκολία, µε πλήρη εκµηδένιση της ουσίας της
πολιτικής, που είναι η συνοχή και συνέπεια των στάσεων, καθώς
αντιπροσωπεύουµε προγραµµατικές προτάσεις ενώπιον του ελληνικού λαού και πρέπει να κρινόµαστε ως προς τη συνέπεια µας
σ’ αυτό.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι για τη διοικητική συγκρότηση της
χώρας ότι από το 1834 έως το 1994 είχαµε στην πραγµατικότητα
ένα αδιάσπαστο, συγκεντρωτικό κράτος, όπου όλα κατευθύνονταν από την Αθήνα και όλα υπάκουαν στην Αθήνα. Η ιστορική
αλήθεια επίσης, είναι ότι µια παράταξη ανέλαβε το έργο της αλλαγής αυτού του διοικητικού συστήµατος και η παράταξη αυτή
ήταν το ΠΑΣΟΚ: πρώτον, το 1994 µε τη θέσπιση της ανεξάρτητης
δοµής των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίες προέκυπταν
από απευθείας εκλογή των νοµαρχών και την πρώτη αποκεντρωµένη δοµή εξουσίας που σήµαινε αυτό.
Δεύτερον, ανέλαβε αυτό το έργο της αλλαγής αυτού του διοικητικού συστήµατος µε τον «Καποδόστρια» το 1998, µε τη δηµιουργία των πρώτων ισχυρών δήµων, των πρώτων πραγµατικών
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που µπορούσαν να αναλάβουν τις ευθύνες διαχείρισης της τοπικής κοινωνίας, µε τρόπο
ανάλογο µε αυτόν που κάθε σύγχρονο κράτος ήδη είχε κάνει
πολύ καιρό πριν.
Θέλω να θυµίσω ότι ο «Καποδίστριας ΙΙ», αυτό που σήµερα
ονοµάζεται «Καλλικράτης» ήταν ενσωµατωµένη δυναµική στον
«Καποδίστρια» του 1998.
Θέλω να θυµίσω, επίσης, ότι το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας
µε πολύ συγκεκριµένες αναφορές, δεσµεύσεις σε αλλεπάλληλα
συνέδρια της ΕΝΑΕ, της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Ελλάδας, της ΚΕΔΚΕ, δια στόµατος του τότε µακρόχρονου
Υπουργού, όλο και ανακοίνωνε ότι επίκειται ο «Καποδίστριας ΙΙ»,
δηλαδή ο «Καλλικράτης», αλλά κατά ένα µυστηριώδη τρόπο, επί
πεντέµισι χρόνια επωάζετο αυτή η πολιτική. Δυστυχώς, όµως, η
µακρά επώαση οδήγησε σε ένα κλούβιο αποτέλεσµα. Με λίγα
λόγια, δεν κατετέθη ποτέ και δεν έγινε πράξη φυσικά ποτέ ο «Καποδίστριας ΙΙ», δηλαδή, η ολοκλήρωση µιας διοικητικής µεταρρύθµισης που άρχισε το ’98 και η οποία ήρθε τελικά το 2010 µε
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τη µορφή του «Καλλικράτη».
Είναι απόλυτα φυσικό ότι µια µεταρρύθµιση µεγάλης έκτασης
µπορεί να παρουσιάζει κενά, να παρουσιάζει ρωγµές, να παρουσιάζει ενδεχοµένως προβλήµατα. Υπό αυτήν την έννοια, µε καθαρότητα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης είπε ότι δεν
αντελήφθη τον εαυτό του ως υπηρεσιακό Υπουργό, αλλά –όπως
άλλωστε, όφειλε όλη αυτή η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα
να είναι- ως Υπουργό πλήρους πολιτικής εξουσιοδότησης, ώστε
να προχωρήσει σε αυτά που είναι πράγµατι βελτιώσεις και διορθώσεις σε ατέλειες του «Καλλικράτη».
Το δεύτερο σκέλος της σηµερινής νοµοθετικής πρωτοβουλίας
θα ήταν σκόπιµο να είναι για όλους διαυγές και αυτή η Αίθουσα
να µη φιλοξενεί µε τόση ευκολία όλες αυτές τις αλλοιωµένες και
παράδοξες αιτιάσεις για ένα κοµµάτι της νοµοθεσίας, που όχι
απλώς δεν εισάγει µια νέα πλευρά στο µεταναστευτικό πρόβληµα ή στη λαθροµετανάστευση, αλλά αντίθετα, απ’ ό,τι είναι
σαφές -και όχι µόνο από την ίδια την κοινοτική οδηγία, αλλά και
από τις προσθήκες που γίνονται στη νοµοθετική πρωτοβουλίααποτελεί πράξη της απόλυτης εθνικής κυριαρχίας, ο προσδιορισµός των τυχόν υψηλά εξειδικευµένων εργαζοµένων, που δύναται κάθε χώρα να καλεί.
Θα έλεγα, µάλιστα, ότι αυτή την εποχή αποκτούν αξία όλες οι
πολιτικές ενοποίησης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και
εκείνες οι πολιτικές που δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στο σύνολό της να υφίσταται το λεγόµενο «brain drain», δηλαδή
τη διαρροή εγκεφάλων.
Και κατά τούτο θα σας παρακαλούσα, κύριε Γιαννίτση, να αποδεχθείτε την υπόδειξη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής και να µπει µε φυσικό και αυτονόητο τρόπο ότι τα ΤΕΙ
ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Η διατύπωση
υπάρχει στο νόµο προφανώς από κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα, ο οποίος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ήδη από το 2001
τα ΤΕΙ είναι κοµµάτι της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας και
από το 2011, ακόµη πιο αποφασιστικά έχουν ενταχθεί στην καθαρότατη πλευρά της Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Η διατύπωση
είναι ως εάν κάποιος στο Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται τουλάχιστον στο 1990. Παρακαλώ, λοιπόν, να κάνετε αποδεκτή την
πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής για την
αποκατάσταση της διατύπωσης. Δεν µπορεί το ελληνικό κράτος
να αγνοεί µε τέτοιο τρόπο τις θετικές –µάλιστα- µεταβολές που
έχουν επισυµβεί.
Κλείνω µε ένα θέµα που προέκυψε σ’ αυτήν την Αίθουσα και
που νοµίζω ότι τη Δευτέρα θα αποτελέσει αντικείµενο µιας πολύ
πιο εξειδικευµένης συζήτησης. Θέλω να τονίσω, όµως, ότι
όποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται, θα πέσει µαζί του.
Δεν µπορεί να υπάρχει πολιτική δύναµη που σέβεται και τιµά
το Σύνταγµα, δηλαδή την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας ως τη
βάση του πολιτεύµατός µας, η οποία κατ’ ουσίαν να θέτει εν αµφιβόλω τις συνθήκες λειτουργίας της δηµοκρατίας ως αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Δεν µπορεί, δηλαδή, να φθάνουµε στο
σηµείο να υπονοούµε ότι από την ώρα που οι εκλογές κοστίζουν
είναι κάτι που πρέπει να σκεφθεί ο ελληνικός λαός, το πού δίνει
τα λεφτά του.
Είναι δυνατόν να σκεφθούµε ένα πολίτευµα, στο οποίο δεν θα
υπάρχει διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας ως δηµόσιας διαδικασίας; Είναι δυνατόν να σκεφθούµε ότι θα φθάσουµε στο σηµείο να θεωρούµε προβληµατική την έννοια της δηµοκρατίας,
επειδή κοστίζουν οι εκλογές; Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά την
κριτική για τη λειτουργία του πολιτικού και κοµµατικού συστήµατος. Είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τους όρους και τις διαδικασίες, διότι πράγµατι πρέπει να γίνεται η χρηµατοδότηση των
κοµµάτων.
Έχουµε κάνει εδώ µέσα πολύ πρόσφατα µία πολύ γόνιµη συζήτηση, µε πρωτοβουλία που αφορούσε τον παρόντα Υπουργό
και έχουµε συµφωνήσει, απ’ ό,τι θυµάµαι, όλα τα κόµµατα -όχι
τα καινούργια που έχουν εµφανιστεί µε τις δηµιουργίες των Κοινοβουλευτικών Οµάδων διά των µετακινήσεων- ότι πρέπει να
υπάρξει ένα απολύτως νέο θεσµικό πλαίσιο µε περιστολή και περικοπή της κρατικής χρηµατοδότησης στις δαπάνες των κοµµάτων και µε συντεταγµένο τρόπο. Όµως, εδώ οι απόψεις που
ακούστηκαν δεν αφορούν την κριτική στη διαδικασία χρηµατο-
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δότησης, αφορούν στον πυρήνα και το νόηµα της λειτουργίας
των δηµοκρατικών θεσµών και της λειτουργίας των αντιπροσωπευτικών θεσµών.
Και επειδή πράγµατι θα οδηγηθούµε στην έκφραση της λαϊκής
κυριαρχίας πάρα πολύ σύντοµα, όλα τα κόµµατα θα κριθούν για
τις προτάσεις τους για το µέλλον, θα κριθούν στο αν ανταποκρίνονται στη δίψα και την ανάγκη του ελληνικού λαού να υπάρξει
ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης και εξόδου από την
κρίση. Αυτό παλεύουµε στο δικό µας κόµµα να κάνουµε επίκεντρο της δράσης µας. Αυτό είναι το νόηµα της δέσµευσής µας.
Φυσικά, όµως, για να γίνει δυνατή η έξοδος από την κρίση, θα
χρειαστεί ένα νέο πλαίσιο συνεννόησης των πολιτικών δυνάµεων,
ένα νέο πλαίσιο εθνικής συνεννόησης και ένα νέο πλαίσιο–κώδικας συµπεριφοράς ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις. Η χώρα θα
βγει από την κρίση µε όλους µαζί, θα βγει από την κρίση εάν συνειδητοποιήσουµε ότι µόνο µε τις δικές µας δυνάµεις µπορούµε
να κάνουµε αυτήν τη χώρα αυτοδύναµη, ανταγωνιστική, περήφανη και αξιοπρεπή. Η φράση «οι δικές µας δυνάµεις» σηµαίνει
όλος ο ελληνικός λαός και όλες οι πολιτικές δυνάµεις, που πρέπει να βρούµε τον τρόπο της συµφωνίας στα καίρια και ουσιώδη,
µέσα από τις προγραµµατικές µας διαφορές και βεβαίως, τις
προγραµµατικές µας προτάσεις.
Όποιος εδώ µέσα πιστεύει ότι το κεντρικό σηµείο είναι η ανακατανοµή των ποσοστών στην εκλογική διαδικασία, δεν έχει καταλάβει ούτε τη φύση της συγκυρίας ούτε τη φύση του
µέλλοντος που επιφυλάσσεται σε αυτό το πολιτικό σύστηµα.
Εµείς δεν ανήκουµε σε αυτήν την κατηγορία, δεν θέλουµε να είµαστε µέτοχοι σε µία τέτοιου είδους πολιτική διαπάλη. Θα προσέλθουµε στις εκλογές, τις πολύ σύντοµες, τις πολύ άµεσες, µε
καθαρό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάδας και µε ανοιχτή εντελώς την αντίληψη ότι µόνο όλοι µαζί θα βγούµε από την κρίση
και όχι ο ένας εναντίον του άλλου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτή Β’
Αθήνας κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
Κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τυµπανοκρουσίες για
τον «Καλλικράτη».
Ο ειδικός αγορητής, ο σύντροφός µου ο Γιάννης Ζιώγας, ολοκληρωµένα έδωσε τη θέση του ΚΚΕ για το νοµοσχέδιο. Κάποιες
παρατηρήσεις και επισηµάνσεις για ορισµένα από αυτά που θίγει
το νοµοσχέδιο και απ’ αυτά που ειπώθηκαν, ήθελα να σηµειώσω.
Να πούµε από την αρχή ότι όλα τα κόµµατα τον είχαν αποδεχθεί. Τι έλεγε τότε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για τη διοικητική δοµή; Και για τον «Καλλικράτη», αλλά και πολύ προηγούµενα, από τον «Καποδίστρια» ακόµα. Έλεγε ότι οι δοµές και οι
αλλαγές της διοικητικής δοµής δεν λύνουν τα προβλήµατα. Ποια
πολιτική εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση; Αυτή φέρνει αποτελέσµατα; Το κύριο είναι αν µια πολιτική εξαθλιώνει παραπέρα την
εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα ή αν βελτιώνει τη ζωή
της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Βεβαίως, το αστικό πολιτικό σύστηµα έχει ανάγκη από έναν
εκσυγχρονισµό. Αλλά δεν ήταν αυτό καθ’ εαυτό το σχέδιο «Καλλικράτης», το οποίο θα έλυνε τα προβλήµατα. Εδώ κόντεψαν κάποιοι να µας πουν και τώρα, αλλά και πριν λίγο καιρό, ότι µε τον
«Καλλικράτη» µπορούν να αντιµετωπιστούν οι βαρύτατες συνέπειες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, που τυραννούν και
βασανίζουν εκατοµµύρια Έλληνες. Έλεος! Να βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά.
Ο «Καλλικράτης» είναι ένα εργαλείο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναδιάρθρωσης του αστικού κράτους. Και του κράτους και των επιµέρους µηχανισµών. Και αυτό, για να προσαρµοστεί πιο εύκολα το
κράτος στις σύγχρονες ανάγκες, όχι των εργαζοµένων και των
πλατιών λαϊκών στρωµάτων, αλλά για να κινηθεί καλύτερα το κεφάλαιο, οι δοµές και οι λειτουργίες του.
Στόχος είναι η αξιοποίηση και αυτού του εργαλείου, ώστε να
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ισχυροποιηθεί το κράτος και οι µηχανισµοί του, για να µπορεί να
διαχειρίζεται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα αυτή τη συγκεκριµένη αντεργατική, αντιλαϊκή, αντικοινωνική πολιτική, αυτή
που εφαρµόζεται σήµερα, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι
επιχειρηµατικοί όµιλοι και ακόµα βεβαίως, για να υπάρχει πιο
αποτελεσµατική διασύνδεση των µηχανισµών του κράτους µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους µηχανισµούς της. Και βεβαίως,
δεν είναι –και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό- καµµία ανακάλυψη
ότι αυτή η διοικητική δοµή ήταν κάτι που έπεσε από τον ουρανό.
Προηγήθηκε στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, είδαν
εδώ το µπλοκάρισµα και το προχώρησαν.
«Καποδίστριας». Πότε δηµιουργήθηκε; Σε µία περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης. Τι έλεγε τότε, ο τότε Πρωθυπουργός; Έλεγε
ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν στις πρώτες-πρώτες
γραµµές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κερδοφορία
των ελληνικών επιχειρήσεων µε επίσηµα στοιχεία σε εκείνη τη
δεκαετία ήταν στις πρώτες σειρές, Και µε τον «Καποδίστρια», λοιπόν και µε αυτήν την ανάπτυξη, τι κέρδισε η εργατική τάξη; Τι
κέρδισαν τα πλατιά λαϊκά στρώµατα; Η κερδοφορία των επιχειρήσεων αναπτύχθηκε. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα. Βελτιώθηκαν κάπως οι λειτουργίες στην τότε τοπική αυτοδιοίκηση που
σήµερα είναι πλέον τοπική διοίκηση.
Χρησιµοποιούνται επίσης βαρύγδουπες φράσεις µε κάθε ευκαιρία, από κυβερνητικά στελέχη, από Βουλευτές και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλων κοµµάτων. Φράσεις και λέξεις για ανάπτυξη, για τοπική κοινωνία, για τοπικές
αναπτύξεις, για κοινωνική αλληλεγγύη, για κοινωνική συνοχή, για
προσφορά, για µέτρα για τους ανέργους, για µέτρα για τη νεολαία.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Τα µέτρα που παίρνουν όλες οι
Κυβερνήσεις –παλαιότερα της Νέας Δηµοκρατίας, µετά του
ΠΑΣΟΚ, σήµερα η συγκυβέρνηση- είναι συγκεκριµένα και οι ίδιοι
τα οµολογείτε. Είναι αντεργατικά, αντιλαϊκά, βάρβαρα και βάζετε
την ταµπέλα ότι αλλιώς δεν θα σωνόταν η χώρα.
Ποια χώρα; Του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων ανέργων; Των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόµενων που δουλεύουν όσοι έχουν δουλειά ακόµα- και δεν πληρώνονται; Των ανασφάλιστων; Αυτών που δουλεύουν τρεις-τέσσερεις ώρες; Αυτού του
αίσχους των Ναυπηγείων, που τους υποχρεώνει σήµερα να δουλεύουν µια µέρα την εβδοµάδα; Αυτοί δεν θα πτωχεύσουν; Όχι.
Το µεγάλο κεφάλαιο, αυτό είναι που σας ενδιαφέρει.
Τι κάνουν στο χώρο της τοπικής διοίκησης; Υπόσχονται εκατό
χιλιάδες θέσεις απασχόλησης µε είκοσι πέντε ευρώ µεροκάµατο,
εκατόν τριάντα πέντε µέρες να εργαστούν και µετά δρόµο και
µετά πάλι ανακύκλωση.
Πρόγραµµα: Αυτοδιοίκηση, Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη. Μα, καλά, ποιον κοροϊδεύετε; Μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη; Είναι ανισόρροπη η ανάπτυξη στον καπιταλισµό.
Αυτός είναι ένας βασικός του νόµος. Πού πάει το κεφάλαιο; Πάει
εκεί που προσδοκά το µέγιστο ποσοστό κέρδους. Δεν θα πάει
εκεί που υπάρχει ιδιαίτερη λαϊκή, εργατική ανάγκη. Και αυτό γίνεται µέχρι τα σήµερα.
Φεύγουν επιχειρήσεις και πάνε σε γειτονικές χώρες και πάνε
µε επίδοµα κυβερνητικό, µε κρατικές ενισχύσεις και πάνε πρωτοκλασάτα στελέχη της Κυβέρνησης. Είχε πάει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος, στη Βουλγαρία. Έκλεισε
εδώ µια καπνοβιοµηχανία και στήθηκε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί
έχει χαµηλότερα µεροκάµατα και πήγε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για να «χειροκροτήσει», γιατί έµειναν
κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Μπορεί να υπάρξει άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων;
Ποιον κοροϊδεύετε, δηλαδή; Η γενική σας επιδίωξη είναι να ρίξετε όσο µπορείτε την τιµή της εργατικής δύναµης. Και το κάνετε
αυτό µε όλους τους τρόπους. Εµείς καταψηφίσαµε αυτό το πρόγραµµα «ΑΚΣΙΑ». Είναι έωλο και κυρίως είναι αποπροσανατολιστικό και προσπαθεί να δηµιουργήσει σύγχυση στους εργαζόµενους.
Υποστήριξε ο Υπουργός προηγούµενα ότι δεν θα προχωρούσε
στον «Καλλικράτη» και σε αυτά τα µέτρα, αν δεν είχε τη στήριξη
από τους αιρετούς, από τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες. Βεβαίως, γι’ αυτό αγωνιστήκατε για να εκλεγούν, γι’ αυτό
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κάνετε κάθε είδους συµµαχίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά
και γι’ αυτό εµείς ασκούµε κριτική στις πολιτικές δυνάµεις και
στους δηµάρχους και στους περιφερειάρχες, οι οποίοι στηρίχτηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και από τη ΔΗΜΑΡ.
Γιατί; Γιατί αυτοί οι εκλεγµένοι απεµπόλησαν τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων, τα δικαιώµατα των ανέργων, του λαού. Απεµπόλησαν κονδύλια τα οποία δικαιούνταν. Αυτοί οι ίδιοι ήταν, οι
οποίοι στήριξαν και αποδέχτηκαν το κεντρικό πολιτικό πλαίσιο
περί ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Αποδέχτηκαν τον «Καλλικράτη» και την ίδια στιγµή, βεβαίως, ακολουθούν µια φοροµπηχτική πολιτική ενάντια στους εργαζόµενους. Εδώ είναι ο
Υφυπουργός και µπορεί να το βεβαιώσει ότι αποδέχτηκαν τη
δραστική µείωση των κονδυλίων από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους, από τη ΣΑΤΑ, από τις σχολικές επιτροπές. Τα πάντα τα
αποδέχτηκαν και βέβαια, γιατί να µην τους χειροκροτήσει ο
Υπουργός;
Και βέβαια αποδέχονται όλες αυτές τις λογικές, γιατί ειδικά
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της παιδείας παίζουν βαθύτερους ρόλους. Αναπτύσσονται από τις περιφέρειες, από τους δήµους και από µη κυβερνητικές οργανώσεις διάφορες πράξεις
ελεηµοσύνης καλύπτοντας, λέει, όσο µπορούν µε ένα πιάτο φαΐ
ή ένα ζευγάρι παπούτσια µερικές εκατοντάδες, ίσως και πέντεέξι χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα.
Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργοι, οι
οποίοι θέλουν να τρώνε τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες το χρόνο
και όχι Πάσχα, Χριστούγεννα και το Δεκαπενταύγουστο. Αυτή
είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πολιτική την οποία εφαρµόζετε
και είναι µια πολιτική αντεργατική και αντιλαϊκή.
Ήθελα να σηµειώσω, κύριε Πρόεδρε, ορισµένα πράγµατα για
το λαϊκισµό που αναπτύχθηκε προηγουµένως. Ένας λαϊκισµός
περνάει πολύ εύκολα αυτήν την περίοδο. Αυτοί οι οποίοι ανέπτυξαν αρκετά πράγµατα σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες και τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων δεν λένε λέξη για τις παροχές
όλων των κυβερνήσεων και της συγκυβέρνησης απέναντι στο µεγάλο κεφάλαιο. Δεν λένε λέξη για τις πενήντα έξι φοροελαφρύνσεις στους εφοπλιστές. Δεν λένε λέξη για τις νατοϊκές δαπάνες
και µιλάνε για τις εκλογές και για τις δαπάνες που έχουν οι εκλογές. Ε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Να καταργηθούν και οι εκλογές!
Βεβαίως, θα µιλήσουµε αναλυτικά µεθαύριο για την τροπολογία, ωστόσο όµως θα ήθελα να πω δυο τρία πράγµατα. Η συγκεκριµένη τροπολογία δεν αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, το οποίο δεν έχει τέτοιες εκκρεµότητες. Οι δανειακές
του ανάγκες έχουν ρυθµιστεί κανονικά µε την παραχώρηση
ακόµα και υποθήκης. Για τους λόγους αυτούς θα τοποθετηθούµε
µεθαύριο, αλλά κάποιοι σήµερα µε λαϊκισµό και υποκρισία σηκώνουν τη σηµαία της κρατικής χρηµατοδότησης, ενώ, όταν ήταν
στελέχη, Υπουργοί σε κυβερνήσεις, όπως για παράδειγµα η κ.
Μπακογιάννη και άλλοι ή Βουλευτές κυβερνητικών κοµµάτων, που πράγµατι τα κυβερνητικά κόµµατα καρπώνονται τη µερίδα
του λέοντος- δεν έλεγαν τίποτα.
Θέλετε να µιλήσουµε για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων;
Να µιλήσουµε. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει καθαρά
τοποθετηθεί µπροστά στο λαό και έχει µιλήσει και στη Βουλή.
Επανειληµµένα έχουµε δηλώσει ότι δεν έχουµε αντίρρηση να µειωθεί η κρατική χρηµατοδότηση για λόγους αλληλεγγύης στο λαό
που υποφέρει, παρ’ όλο που το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
την κρατική χρηµατοδότηση τη χρησιµοποιεί για να ενηµερώνει
το λαό. Άλλωστε, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κύρια
πηγή χρηµατοδότησης είναι οι συνδροµές των κοµµατικών
µελών και οι ενισχύσεις φίλων και οπαδών, εργαζόµενων µε το
κουπόνι. Άλλοι είναι εκείνοι που πρέπει να απολογηθούν για τους
διάφορους χρηµατοδότες και τις σχέσεις τους µε επιχειρηµατικούς οµίλους. Τι άλλη καλύτερη απόδειξη από την πολιτική την
οποία ακολουθούν; Εµείς είµαστε το µοναδικό κόµµα που επανειληµµένα και πριν από την κρίση έχουµε ζητήσει να µειωθούν
δραστικά οι βουλευτικές αποζηµιώσεις. Επίσης κάναµε πρόταση
νόµου να καταργηθούν οι βουλευτικές συντάξεις. Ναι, κάναµε
πρόταση νόµου. Την έχουµε καταθέσει, αλλά τα άλλα κόµµατα
αρνούνται. Συνεπώς, δεν χρειάζονται προκλήσεις. Θα τοποθετη-
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θούµε ολοκληρωµένα µεθαύριο.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι µε
κάθε ευκαιρία εµείς επιµένουµε σε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης,
γιατί αυτά που λέει ο «Καλλικράτης» δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβληµα. Εµείς µιλάµε για µια άλλη εξουσία, για εργατική
λαϊκή εξουσία, για λαϊκή οικονοµία, για τη δυνατότητα ο παραγόµενος πλούτος κάτω από έναν κεντρικό σχεδιασµό και λαϊκό
έλεγχο να γίνεται αντικείµενο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών
και όχι να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης των µονοπωλίων
και των επιχειρηµατικών οµίλων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σπύρο Χαλβατζή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας.
Κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
«Κύριε Υπουργέ, οι προκλητικές επιχορηγήσεις των κοµµάτων
και ειδικότερα η αφερέγγυα δανειοδότησή τους έχουν σκανδαλίσει τους πολίτες. Η χώρα µας δοκιµάζεται και η φτώχεια σαν
υφάδι απλώνεται σε πολίτες και νοικοκυριά. Ταυτοχρόνως, η Κυβέρνηση περικόπτει στοιχειώδεις πόρους και εισοδήµατα οδηγώντας σε απόγνωση ευπαθείς οµάδες των συµπολιτών µας.
Καθώς οδηγούµαστε προς τις εκλογές, στο άµεσο προσεχές
διάστηµα, εκτιµούµε πως επιβάλλεται να διεξαχθούν χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση εξοργίζει τους πολίτες που ζητούν να
σταµατήσουν οι κοµµατικές σπατάλες. Την ώρα που ο κόσµος
υποφέρει δεν πρέπει να διασπαθιστεί ούτε ένα ευρώ.
Εκλογές χωρίς καµµία ενίσχυση των κοµµάτων είναι η ξεκάθαρη πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Πιστεύουµε
ότι επιτέλους τα αυτονόητα θα επικρατήσουν. Είναι πράξη ισοτιµίας προς τα νεοϊδρυθέντα κόµµατα, είναι πράξη ευθύνης και
σύνεσης. Είναι απόδειξη δίκαιου επιµερισµού των βαρών. Ευελπιστούµε, κύριε Υπουργέ, ότι θα εισακουστούµε. Ο καθένας ας
αναλάβει τις ευθύνες του.
Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γεώργιος Καρατζαφέρης, 15 Μαρτίου
2012».
Καταθέτω την επιστολή στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σ’ αυτήν την επιστολή η απάντηση είναι η τροπολογία. Η τροπολογία αυτή βάζει άχθος 25 εκατοµµυρίων ευρώ στις πλάτες
του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα πληρώσει τα έξοδα.
Είπαµε ότι αρκεί ο τηλεοπτικός χρόνος. Είπαµε ότι αρκεί η νοικοκυρεµένη ευπρεπής συζήτηση. Δεν χρειάζονται φιέστες. Δεν
χρειάζονται µετακινήσεις οπαδών. Δεν θα πρέπει να προκληθεί
το λαϊκό αίσθηµα την ώρα που υποφέρουν όλοι και µέρα την
ηµέρα ξεφυτρώνουν, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, κοινωνικά
παντοπωλεία, όπως αυτό που έφτιαξε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός.
Οφείλουµε να σταθούµε µε σύνεση, µε σεβασµό και µε ταπεινότητα απέναντι στους πολίτες. Όταν η χώρα δοκιµάζεται και οι
πολίτες υποφέρουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προσεγγίσουµε τα προβλήµατά τους και να δείξουµε ότι πραγµατικά νοιαζόµαστε γι’ αυτούς, παρά µόνο µε το να µειώσουµε, να ελαχιστοποιήσουµε τις δαπάνες.
Και το Σύνταγµα και οι νόµοι προβλέπουν χρηµατοδότηση.
Εµείς είπαµε για αυτήν τη φορά να γίνει. Μιλήσαµε για τις ειδικές
συνθήκες. Δεν θέσαµε ζήτηµα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα
κόµµατα, ότι δεν πρέπει να έχουν αυτοτέλεια, αυτονοµία. Να µην
έχουν εξάρτηση από επιχειρηµατικά συµφέροντα. Εµείς είπαµε
µε σαφήνεια ότι σ’ αυτή την περίοδο είναι προκλητικό οι δόσεις
να συσσωρεύονται όλες µαζί σαν µια µορφή προκαταβολής για
προεκλογικά έξοδα.
Θα έπρεπε σ’ αυτό το επίπεδο να υπάρχει συναίνεση από όλες
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τις πτέρυγες της Βουλής. Θα το δούµε τη Δευτέρα κατά την ψηφοφορία, γιατί καταθέτουµε αίτηση για διεξαγωγή ονοµαστικής
ψηφοφορίας πάνω στη συγκεκριµένη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Είναι λοιπόν για εµάς ζήτηµα να αποδεικνύουµε στην πράξη
αυτά που κηρύσσουµε στα λόγια, να υπάρχει απόλυτη ταυτότητα
των δύο επιπέδων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ακόµα ότι αυτός ο
εκλογικός αγώνας οφείλει να γίνει µε προγράµµατα, µε θέσεις
και όχι µόνο µε συναισθήµατα, δηλαδή να απευθύνεται στο θυµικό των ψηφοφόρων.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι εξοργισµένοι. Δεν αντέχουν
άλλο την κοροϊδία. Δεν µπορούν να αντέξουν την εξαπάτηση. Δεν
αποδέχονται σε καµµία περίπτωση να ακούσουν υποσχέσεις και
κυρίως από αυτούς που τους έφεραν εδώ, δεν µπορούν να ακούσουν αλαζονικές ρητορικές ότι θα µας σώσουν, ότι θα σώσουν
την Ελλάδα.
Όσοι έφεραν ως εδώ τα πράγµατα δεν µπορούν παρά να αποδοκιµαστούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγούµε από την
κρίση, παρά µόνο χαράζοντας µια αναπτυξιακή πορεία, η οποία
θα στηρίζεται σε βασικούς άξονες µεταξύ των οποίων είναι και η
κινητοποίηση του ελληνικού λαού.
Στο πλαίσιο αυτό εµείς θα περιµέναµε περισσότερο ένα νοµοσχέδιο που θα έθετε σε κίνηση την αυτοδιοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες σε µια εθνική και παραγωγική συµµαχία για την επιβίωση
των Ελλήνων και του Ελληνισµού, για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων της χώρας µας, για την υπεράσπιση της τοπικής παραγωγής, για την υπεράσπιση της τοπικής κατανάλωσης
προϊόντων που παράγονται µόνο στη χώρα µας, για την αποτροπή της ξενοµανίας, για την αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου, για την οργάνωση σε όλη τη διαδροµή αυτής της
πολιτικής πρωτοβουλίας των πολιτών που, σαν κίνηµα του λαού,
θα απαντήσουν σε κάθε τι ξενόφερτο.
Θα περιµέναµε ένα νοµοσχέδιο που θα ωθούσε τις τοπικές κοινωνίες να αποτρέψουν την εξάρτηση της χώρας περαιτέρω από
τα οικονοµικά δυσβάσταχτα µεγέθη του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου, να συγκροτήσουν σε κάθε γειτονιά τις οµάδες κοινωνικής αλληλεγγύης κι όχι εθνικού και κοµµατικού διχασµού,
να αναπτύξουν σε όλα τα πεδία τις πρωτοβουλίες εκείνες όπου
η αυτοδιοίκηση θα έµπαινε µπροστάρης στα κινήµατα τα οποία
θα έλεγαν «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «πρώτα οι Έλληνες εργαζόµενοι», «υπεράσπιση καθετί εθνικού και ελληνικού»,
να χτυπήσουν τις λογικές εκείνες ότι στην ανοιχτή παγκόσµια οικονοµία εµείς θα πρέπει να γίνουµε θύµα της κινεζοποίησης της
Νότιας Ευρώπης, αυτού του στρατηγικού σχεδιασµού της Βόρειας Ευρώπης και της κ. Μέρκελ.
Πρέπει να απαντήσουµε µέσω της αυτοδιοίκησης στην πολιτική της αποικιοκρατίας που έχουµε αυτήν τη στιγµή στη χώρα
µας, που ζητάει από εµάς µόνο ένα πράγµα: να µας πάρει τα σπίτια µας, να κάνει γρήγορους πλειστηριασµούς, να κατάσχει τα
περιουσιακά µας στοιχεία.
Θα πρέπει να ενισχύσουµε την αυτοδιοίκηση δίνοντάς της όλη
εκείνη την ώθηση που απαιτείται, ώστε η ίδια να αναλάβει για τη
σωτηρία του τόπου αναπτυξιακές πρωτοβουλίες: Για να σταµατήσουν οι σπατάλες, για να σταµατήσουν οι διθύραµβοι των τοπαρχών οι οποίοι κινούνται κι αυτοί µε αλαζονεία, όντας κοµµάτι
του κεντρικού µηχανισµού διαφθοράς, για την κατασπατάληση
κάθε πόρου που υπάρχει. Για να υπάρχει νοικοκύρεµα στο καθετί. Για να βλέπουν όλοι οι Έλληνες ότι οι αιρετοί έχουν εξουσία
λαϊκού χαρακτήρα κι όχι εξουσία ατοµικής επιβολής και προβολής. Για να µπορέσει η αυτοδιοίκηση, µε τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης εναρµονισµένη, να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Για να
µπορέσουν οι µεγάλοι αυτοί δήµοι να ξαναζωντανέψουν τα κύτταρά τους, τις πρώην κοινότητες και τις γειτονιές. Για να υπάρχει
λαϊκή συνέλευση, η οποία θα είναι λαϊκή συνέλευση των Ελλήνων
για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που συσσωρεύει η λαθροµετανάστευση και η εισβολή των καινούργιων εποίκων στη χώρα
µας. Για να υπάρξουν λύσεις στα καυτά ζητήµατα τα οποία ο κεντρικός σχεδιασµός και η Κυβέρνηση αδυνατούν να προσεγγίσουν, αδυνατούν να κατανοήσουν, αδυνατούν να συναισθανθούν, δεν τα βιώνουν, γιατί ζουν σε µια προνοµιακή σχέση προς
τον κόσµο ο οποίος υποφέρει. Για να µπορέσουν οι άνεργοι µέσα
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από πρωτοβουλίες επενδυτικές κι αναπτυξιακές να βρουν λύση
στα µεγάλα ζητήµατα. Για να κινηθεί η εσωτερική αγορά που
είναι µονόδροµος για την αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος του χρέους, για να υπάρχει κατά το δυνατόν η αυτάρκεια,
για να υπάρχει κατά το δυνατόν η εσωτερική κατανάλωση, για
να υπάρχει η κοινωνική συνοχή. Για να µην αφήσουµε ανθρώπους να αυτοχειριάζονται, να αυτοκαταστρέφονται. Για να αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί αποφασιστικά το µεγάλο θέµα των
ναρκωτικών, µε την αυτοδιοίκηση να έχει την πρωτοβουλία. Για
να τελειώσει αυτό το ζήτηµα, να µην αποποινικοποιηθεί η χρήση,
να τελειώσει το δίκτυο αυτό αποχαύνωσης του ελληνικού λαού.
Για να αντιµετωπίσει η αυτοδιοίκηση τα µεγάλα ζητήµατα, τα
οποία ξεσπούν µε τη βία στα γήπεδα, να είναι παρούσα και να
απαντάει, µε πολιτισµό και µε αξίες. Για να µην στήνει πανηγύρια
και κατασπαταλά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εντυπώσεις. Για
να σταµατήσουν οι άσκοπες µετακινήσεις και τα εκτός έδρας και
να υπάρχουν µόνο ουσιαστικά έξοδα. Για να µην χαλιέται ούτε
ένα ευρώ και να υπάρχει ισόρροπη κατανοµή των βαρών εσωτερικά, στην Αυτοδιοίκηση, ανάµεσα σε αυτούς που έχουν µισθούς
και σε άλλους που έχουν λιγότερα. Για να σταµατήσει το «πάρτι»
των συµβούλων των δηµάρχων που πλέον συναγωνίζονται τους
συµβούλους των Υπουργών και οι οποίοι αποζητούν µέχρι και τη
µονιµοποίησή τους. Για να σταµατήσει αυτή η λογική που θέλει
την αυτοδιοίκηση να είναι ένα µέσο αποσυγκέντρωσης κεντρικού
χαρακτήρα νοοτροπίας. Για να είναι η δύναµη από τα κάτω προς
τα πάνω που θα ωθήσει στην αναγέννηση και του πολιτικού και
πολιτειακού µας συστήµατος.
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούµε το ζήτηµα ειδικά αυτού του
κεφαλαίου του νοµοσχεδίου, το οποίο έρχεται να διευκολύνει την
εισροή υψηλού επιπέδου εργατικού επιστηµονικού δυναµικού –
που δεν έχουµε στη χώρα µας- να καταλάβει τις θέσεις εργασίας. Σήµερα που µιλάµε, γιατροί του ΕΣΥ παραιτούνται από
θέσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και φεύγουν για την Ευρώπη.
Σήµερα που µιλάµε, άνεργοι επιστήµονες στέλνουν τα βιογραφικά τους σε όλο τον κόσµο για να φύγουν από την Ελλάδα.
Σήµερα έχουµε µια αναγκαστική νέα µετανάστευση, µετανάστευση του επιστηµονικού τεχνικού προσωπικού µας και αντί να
υπάρχει ένας εναρµονισµός όλων των Υπουργείων που να δένει
την εκπαίδευση, την παιδεία, την παραγωγή εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού µε τις επενδύσεις, βλέπουµε ότι ακόµα
δεν υπάρχει σχεδιασµός µε πρόβλεψη για τα επόµενα χρόνια.
Άµεσα στα επόµενα δύο χρόνια θα χρειαστούµε από τριάντα
µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ειδικούς επιστήµονες και καταρτισµένους ανθρώπους στα ζητήµατα υδρογονανθράκων, για να
ενταχθούµε και εµείς στην άντλησή τους, στην παραγωγή τους,
στην επεξεργασία τους και στη συµµετοχή µας. Και θα έλθουν
από το εξωτερικό!
Αυτή δηλαδή η εγκύκλιος τι λέει; Αναφέρει ότι οι πρώτοι
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τριάντα χιλιάδες εργαζόµενοι και επιστήµονες που προβλέπει η
ίδια η ελληνική πολιτεία άµεσα, όταν το φθινόπωρο θα αρχίσουν
τα γεωτρύπανα, θα έλθουν από άλλες χώρες. Καµµία κίνηση
εναρµονισµού πολιτικής δεν υπάρχει! Κανένας ουσιαστικός σχεδιασµός εξόδου από την κρίση. Καµµία σύνδεση του σήµερα µε
το αύριο. Καµµία επίγνωση των ειδικών συνθηκών και των προβληµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, όσο και καλή πίστη να έχει κάποιος, δεν µπορεί να αποδεχθεί ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι το καίριο
ζήτηµα. Στο πρώτο σκέλος του λύνει βέβαια ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε τα θέµατα των στερεών αποβλήτων. Γιατί τα λύνει;
Διότι οι αιρετοί αρνούνται να σηκώσουν το βάρος και παίρνει µια
πρωτοβουλία ανασύνθεσης των φορέων, ώστε επιτέλους να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προχωρήσουν.
Και όλα αυτά συµβαίνουν γιατί δεν ισχύει στη χώρα µας η αρχή
της ατοµικής ευθύνης, γιατί δεν ισχύει η αρχή της πολιτικής ευθύνης, γιατί τα µέλη της ορχήστρας που λέγεται κυβερνητικό
σχήµα φαλτσάρουν το ένα εις βάρος του άλλου, γιατί –επίσηςµπαίνουµε σε προεκλογικό αγώνα, ο οποίος δεν έχει τη σαφήνεια
της άλλης µέρας. Ίσως γιατί, δυστυχώς, οι κυβερνητικοί εταίροι
συνειδητοποιούν ότι η επόµενη µέρα δεν θα τους ανήκει και ως
εκ τούτου έχουν παρατήσει τα πάντα και το µόνο που κάνουν
είναι διαχείριση της στιγµής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μισό λεπτό, κύριε
Δρίτσα. Θα σας παρακαλούσα να δώσουµε το λόγο για µια µικρή
παρέµβαση στον κύριο Υπουργό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ακούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ και εσάς και τον κ. Δρίτσα.
Θα ήθελα να καταθέσω µια διόρθωση-αναδιατύπωση της τροπολογίας που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας µε δική
µου συνυπογραφή λόγω της συζήτησης του νοµοσχεδίου, το
οποίο θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα διόρθωση-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Επίσης,
µε την ευκαιρία θα ήθελα να επισηµάνω ότι στην τοποθέτησή µου
ήµουν πάρα πολύ σαφής και δεν υπήρξε καµµία αµφιβολία ότι
µίλησα για τις εκλογές στις 6 Μαΐου ή λίγο αργότερα που είναι
οι 13 Μαΐου, δηλαδή οι δύο ηµεροµηνίες που συζητάµε.
Το λέω αυτό διότι ίσως κάποιοι έχουν πληροφορηθεί ότι έχει
υπάρξει µια αµφισβήτηση εκτός Αίθουσας ότι οι εκλογές πάνε
και εγώ δεν ξέρω πότε. Υποθέτω ότι εάν υπήρχε τέτοια παρανόηση, οι πρώτοι οι οποίοι θα εξεγείροντο θα ήσασταν εσείς
µέσα στην Αίθουσα. Αυτό δεν έγινε, χαίροµαι και απλώς ήθελα
να κάνω αυτήν τη διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση για τις διευκρινίσεις.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ –έφυγε ωστόσο ο κ. Γιαννίτσης- εσείς είπατε
για τις 6 Μαΐου –ή για όποτε-, αλλά εν πάση περιπτώσει η Κυβέρνηση πρέπει ταχέως, σήµερα κιόλας, να ξεκαθαρίσει την υπόθεση των εκλογών.
Ήδη προ διετίας έπρεπε να είχαν γίνει οι εκλογές ή τουλάχιστον προ έτους ενωρίτερα. Είναι µια αντιδηµοκρατική εκτροπή.
Είναι πια καιρός να τελειώνουν όλες αυτές οι απαράδεκτες µεθοδεύσεις και όχι µόνο να ανακοινωθεί η ηµεροµηνία των εκλογών αλλά και πριν κλείσει η Βουλή να τελειώνουµε µε αυτήν την
περίφηµη ιστορία του µπόνους των πενήντα εδρών. Έχουµε καταθέσει σχετική πρόταση µε τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Καλείται το
ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή να απολογηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες του.
Δεν είναι δυνατόν αυτήν την απαράδεκτη ρύθµιση που καταργεί την απλή αναλογική, να τη συνεχίσουµε και σε αυτές τις συνθήκες που τώρα δεν µπορεί να αιτιολογηθεί µε κανέναν τρόπο η
πριµοδότηση του πρώτου κόµµατος, όταν το πρώτο κόµµα θα
είναι ένα µειοψηφικό κόµµα κατά τα φαινόµενα σε αυτές τις
εκλογές, στο εκλογικό αποτέλεσµα των επικείµενων εκλογών.
Πώς είναι δυνατόν, για παράδειγµα, ένα κόµµα του 25% να
πριµοδοτηθεί µε πενήντα έδρες; Το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει –αποσιωπώντας την πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα- να πριµοδοτήσει τη Νέα Δηµοκρατία και επ’ αυτού καλείται να απολογηθεί.
Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µην κάνω ένα
σχόλιο, πριν µπω στα θέµατα που αφορούν το σχέδιο νόµου που
συζητούµε, αναφορικά µε τη χθεσινή βίαιη συµπεριφορά των
αστυνοµικών δυνάµεων. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και χθες όµως
οι διαδηλωτές –που ήδη από προχθές αντιδρούν έχοντας λάβει
το συγκλονιστικό µήνυµα του ιδανικού αυτόχειρα Δηµήτρη Χριστούλα- δέχθηκαν µια αναιτιολόγητη και βάρβαρη επίθεση από
τις αστυνοµικές δυνάµεις. Ειδικά δε δέχθηκε επίθεση ένας συγκεκριµένος άνθρωπος, ο πρόεδρος των φωτορεπόρτερ Μάριος
Λώλος, ο οποίος µε τις φωτογραφίες του ενοχλεί την αυθαίρετη
συµπεριφορά αστυνοµικών αρχών. Τον στοχοποίησαν όχι για
πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά µε πολύ σοβαρό τραυµατισµό.
Ο άνθρωπος είναι από χθες το βράδυ σε εξαιρετικά επισφαλή
κατάσταση. Χειρουργήθηκε σήµερα το πρωί. Δεν έχω νεότερα.
Ελπίζω και εύχοµαι όλα να πάνε καλά. Είναι µε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χωρίς να συµµετέχει βέβαια ούτε σε
επεισόδια ούτε σε συµπλοκή ούτε σε οτιδήποτε, που ούτε αυτό
θα δικαιολογούσε µια τόσο βάρβαρη επίθεση στο κεφάλι εναντίον ενός ανθρώπου, αλλά πολύ περισσότερο που είναι επαγγελµατίας και συµµετέχει εκεί ασκώντας το επάγγελµά του.
Ένα επόµενο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για τις τροπολογίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, χθες σε ένα
παροξυσµό τροπολογιών που πηγαινοέρχονταν και επιδιώξεων
να ψηφιστούν κάθε είδους ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής, είχαµε την απόσυρση τροπολογίας –και άλλων τροπολογιών- µε
αυθαίρετη παρέµβαση της κ. Διαµαντοπούλου επικαλούµενη εντολή του Πρωθυπουργού. Μια από αυτές ήταν τροπολογία του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που την είχε δεχθεί ο Υπουργός αναφορικά µε την τύχη των εργαζοµένων των συνεταιριστικών τρα-
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πεζών που διαλύονται. Παίρνουν οι άλλες τράπεζες τις καταθέσεις, το «παχυλό πακέτο» και αφήνουν στο δρόµο τους εργαζόµενους. Ο Πρωθυπουργός δια στόµατος της κ. Διαµαντοπούλου
είπε: «τέρµα αυτές οι τροπολογίες».
Και σήµερα έρχονται σε αυτό το νοµοσχέδιο πάλι τροπολογίες
άσχετων Υπουργείων. Εδώ τι θα κάνουµε; Θα συνεχίσουµε; Αναφέροµαι κυρίως στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας –
αλλά και σε άλλες- η οποία θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Θα το
δούµε. Εν πάση περιπτώσει όµως, περιλαµβάνει και µια ρύθµιση
ότι µε υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης
επάρκειας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών των διδασκόντων
στα φροντιστήρια.
Κύριε Υπουργέ, µη δεχτείτε…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Νοµίζω
ότι έχει απαλειφθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αν έχει απαλειφθεί, χαίροµαι. Διότι
αυτή είναι φωτογραφική διάταξη και θα βαρύνει µε τη δική σας
υπογραφή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα το
διευκρινίσουµε. Μόλις κατετέθη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ωραία.
Θέµα παιδείας, όµως, υπάρχει επειγόντως και σε εξέλιξη και
από τη Δευτέρα 2 Απριλίου, ήδη υπεγράφη υπουργική απόφαση
της Υφυπουργού Παιδείας της κ. Χριστοφιλοπούλου, για το νέο
λύκειο, που καταργεί στην πραγµατικότητα από τα µαθήµατα της
Α’ και της Β’ Λυκείου την «Πολιτική και Δίκαιο». Είναι σε διαδικασία να καταργηθεί και το µάθηµα της Κοινωνικής-Πολιτικής Αγωγής.
Σε µια περίοδο που η πολιτική κατάσταση στη χώρα οδηγεί σε
αµφισβήτηση θεσµών, κατακτήσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των λειτουργιών, όπου πρέπει οι πολίτες να συµµετέχουν στα κοινά για να µπορεί να δοθεί λύση, αυτά υποβαθµίζονται σε αυτό το περίφηµο νέο λύκειο που ετοιµάζει το Υπουργείο Παιδείας. Προωθεί το τεχνοκρατικό και το αποξενωµένο από
την κοινωνία και την κατάργηση τέτοιου είδους µαθηµάτων.
Απευθύνοµαι σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής -προφανώς,
δεν είναι δικό σας θέµα, κύριε Υπουργέ- να πάρουν θέση όλα τα
κόµµατα και αµέσως να αποσυρθεί αυτή η υπουργική απόφαση.
Έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα άρθρα του Συντάγµατος, που
θέλουν την παιδεία να έχει αποστολή τη διάπλαση των Ελλήνων
σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες και το σκοπό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το
νόµο-πλαίσιο της παιδείας, να καλλιεργεί πνεύµα ελευθέρων πολιτών, υπεύθυνων δηµοκρατικών πολιτών που υπερασπίζονται
την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και
τη δηµοκρατία.
Ένα µάθηµα που αφορά τέτοιου είδους ζητήµατα, το «σύγχρονο σχολείο», κατά την κ. Διαµαντοπούλου και κατά την κ. Χριστοφιλοπούλου, δεν το αντέχει.
Στη δε τροπολογία αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, που θα συζητήσουµε περισσότερο και αναλυτικότερα τη
Δευτέρα, θέλω και εγώ να σταθώ, αποσαφηνίζοντας ότι ναι, δεν
µιλάω από θέση συµφερόντων. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αφορά αυτή
η τροπολογία που έχει ετοιµαστεί και µε το περιεχόµενο που έχει
ετοιµαστεί. Δεν έχουµε αρρύθµιστες υποχρεώσεις ή εν πάση περιπτώσει, δεν µας πλήττει κάτι τέτοιο. Όµως, πρέπει πρώτα απ’
όλα να ξεκαθαρίσουµε και τη Δευτέρα να ανοίξουν τα χαρτιά
όλοι τι σηµαίνει χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Εµείς θεωρούµε ότι στην εποχή του µνηµονίου, στην εποχή
της φτώχειας και των περικοπών σε όλες τις σοβαρές και ουσιώδεις, κοινωνικού χαρακτήρα λειτουργίες, συµπεριλαµβάνεται και
η υπεράσπιση της δηµοκρατίας και συµπεριλαµβάνεται και η
στήριξη διαφανών διαδικασιών χρηµατοδότησης των κοµµάτων,
που πρέπει διαρκώς, µε ανοιχτά βιβλία και ανοιχτά χαρτιά, να
απολογούνται και για τα χρήµατα που παίρνουν και για τη διαχείριση που έχουν και για τις ενδεχόµενες κρυφές πηγές χρηµατοδοτήσεων.
Τα κόµµατα των πλουσίων δεν µπορεί να είναι η εναλλακτική
απάντηση στη φαυλότητα του συστήµατος που ζήσαµε µέχρι
τώρα και το οποίο πρέπει να χτυπηθεί, βεβαίως, στη ρίζα του.
Απ’ αυτήν την άποψη, δεν είναι δυνατόν να σπεκουλάρουµε
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χωρίς να υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών να
συγκροτούνται σε κόµµατα που µε απόλυτη διαφάνεια και διαύγεια να έχουν εκείνη τη στήριξη, που µαζί µε τη στήριξη των πολιτών, των µελών τους και των φίλων τους να αποτελεί την πηγή
της πολιτικής τους λειτουργίας. Πράγµατι, θα πρέπει σε πλήρη
διαφάνεια να απολογούνται για τη διαχείρισή τους.
Από εκεί και πέρα, δεν νοείται σε αυτή τη ρύθµιση µια ιδιωτική
συµφωνία που µπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε µε τις τράπεζες
για τη ρύθµιση χρεών -και ας την κάνει όπως θέλει- να επιβάλλεται διά νόµου προστατευτικού, όταν δεν υπάρχουν νοµοθετικές
παρεµβάσεις για να προστατεύσουµε τους δανειολήπτες της
πρώτης κατοικίας που χάνουν τα σπίτια τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα.
Επίσης, δεν νοείται προκαταβολή δόσεων της κρατικής χρηµατοδότησης ερήµην της πραγµατικής καταγεγραµµένης επιρροής στο εκλογικό Σώµα, της πραγµατικής εκλογικής δύναµης
των κοµµάτων. Αυτά θα τα δούµε αναλυτικότερα τη Δευτέρα.
Θα έλθω τώρα επί του νοµοσχεδίου, αλλά, δυστυχώς, κατανάλωσα χρόνο σε όλα τα άλλα, αλλά είχαν ιδιαίτερη σηµασία και
έπρεπε να ειπωθούν. Γι’ αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε δύο επιπλέον λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο «Καλλικράτης», πράγµατι, ήρθε
χωρίς να απολογηθεί κανείς για τον «Καποδίστρια», αν όχι να
απολογηθεί, τουλάχιστον να αξιολογήσει τις επιδόσεις και τη λειτουργία του «Καποδίστρια». Ο «Καλλικράτης» ήρθε να επιβληθεί
µε εκείνη την περίφηµη πλειοψηφία που είχε στην αρχή αυτής
της Βουλής το ΠΑΣΟΚ, ως ένας θεσµικός προποµπός του µνηµονίου, γιατί ακριβώς όπως το µνηµόνιο επιβάλλει και επιτάσσει
και έχει ανάγκη τη δηµοκρατία χωρίς λαό, έτσι και ο «Καλλικράτης» θέλει την αυτοδιοίκηση χωρίς τους αυτοδιοικούµενους πολίτες. Θα µπω τη Δευτέρα σε συζητήσεις και για τη ρύθµιση για
το «ΑΚΣΙΑ» και για όλες τις υπόλοιπες ρυθµίσεις.
Όµως, φίλε Σπύρο Χαλβατζή, και στην ΚΕΔΚΕ οι δυνάµεις που
κινούνται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολέµιοι του «Καλλικράτη»,
έχουν κρατήσει αγωνιστική και µαχητική στάση για την αυτοδιοίκηση και για τους αγώνες της και δεν χρειάζεται να χαρίζεις
συµµαχίες αλλού.
Τελειώνω µε την µπλε κάρτα και γι’ αυτό θα µιλήσω αναλυτικότερα τη Δευτέρα. Η Αυστρία, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν
έχουν υπογράψει τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Όµως, µη γελιόµαστε. Πρόκειται για την περίφηµη δήθεν προσέλκυση επενδύσεων σε υψηλής τεχνογνωσίας επιστήµονες. Απεδείχθη και στη
συζήτηση που έγινε στην Ευρώπη ότι αυτό είναι προσχηµατικό.
Η µπλε κάρτα αποδίδεται σε τέτοιους ανθρώπους µε υψηλή ειδίκευση µε βάση το µισθό και αυτό ορίζεται ως 1,8 του βασικού
µισθού.
Ποιον κοροϊδεύουµε, λοιπόν Πρόκειται για µία ρύθµιση που
έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να φέρει σε ειδικούς τοµείς, ιδιαίτερα µάλιστα της πληροφορικής κ.λπ., Ινδούς, Πακιστανούς
κ.λπ., που έχουν µία πρόοδο, όταν µπορεί να έχει και η Ευρώπη
και η χώρα µας οργανωµένη διαδικασία αξιοποίησης και του
εσωτερικού ανθρώπινου δυναµικού, αλλά ακόµα και µεταναστών,
που ήρθαν στην Ελλάδα και είναι στα σχολεία και έχει δώσει το
ελληνικό κράτος πολλά για να φοιτήσουν και να αναπτυχθούν.
Πρόκειται για µία προσχηµατική ρύθµιση άλωσης των µισθών
και των εισοδηµάτων ανθρώπων που διαθέτουν υψηλά προσόντα
και που µε αυτόν τον τρόπο θα ρίξουν τις τιµές και στην ελληνική
και στην ευρωπαϊκή αγορά και καθόλου δεν θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη της συνολικής τεχνογνωσίας και του επιπέδου της
αγοράς εργασίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή Α’
Πειραιά κ. Θεόδωρο Δρίτσα,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθήτριες και
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µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Νεαπόλεως Λακωνίας.
Η Βουλή καλωσορίζει τη Νεάπολη της Λακωνίας στο πρόσωπό
σας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς και Βουλευτής Πιερίας κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να λέει για την κοινοβουλευτική δηµοκρατία
ότι πρέπει να θωρακιστεί και να στηριχθεί. Κανένας δεν έχει αντίρρηση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι σε κάθε δηµοκρατικό κόµµα
αλλάζει ο Αρχηγός και αποφασίζει ο νέος Αρχηγός να αλλάξει
κτήριο, να επενδύσει, να κάνει λουξ γραφεία, να κάνει γυµναστήριο, να κάνει σάουνες ή να πάει σε ένα δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας και όλα αυτά να πρέπει να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός!
Υπάρχουν και αυτά τα τεράστια χρέη στα δύο µεγάλα κόµµατα. Διαβάζω ότι από τη Νέα Δηµοκρατία είναι 130 εκατοµµύρια
ευρώ και από το ΠΑΣΟΚ 120 εκατοµµύρια ευρώ. Όλα αυτά, βέβαια, µε την προοπτική ότι έχουν δεσµεύσει τις κρατικές επιχορηγήσεις που προβλέπονται και από το Σύνταγµα για τα κόµµατα
µέχρι το 2020, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά τα δύο τα
κόµµατα θα παίρνουν πάνω από 35%-40%.
Σήµερα, έρχεται η τροπολογία, µε την οποία θα ζητήσουµε
προκαταβολή για τη χρηµατοδότηση µετά τις εκλογές. Δηλαδή,
λέµε στους πολίτες ότι η δική σας απόφαση είναι τετελεσµένη,
τα ποσοστά είναι αυτά και δικαιούµαστε από την κρατική επιχορήγηση να πάρουµε και προκαταβολή! Αυτήν τη στιγµή ζητάµε
από τους πολίτες να κάνουν θυσίες, αλλά εµείς θέλουµε να
έχουµε και υπερπολυτελή γραφεία και κυλιόµενες εταιρείες δηµοσκοπήσεων για να ενηµερωνόµαστε κάθε µέρα τι ποσοστό
έχουµε και πού πηγαίνουν τα πράγµατα και να µπορούµε να κουβαλάµε κόσµο από όλη την Ελλάδα τρεις και τέσσερις φορές το
χρόνο και να πληρώνουµε τα έξοδα!
Νοµίζω ότι όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν αν όλα αυτά είναι
πολυτέλειες, αν όλα αυτά επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη και
αν όλα αυτά αναδεικνύουν ένα διαφορετικό πρόσωπο στην
πράξη απ’ αυτά που λένε τα κόµµατα στα λόγια! Είναι εποχή που
θα πρέπει να είµαστε πολύ πιο σεµνοί. Το να λέµε «δεν θα βάλουµε αφίσες, δεν θα κάνουµε συγκεντρώσεις, δεν θα βγάλουµε
πλαστικά σηµαιάκια», δεν µου λέει τίποτα. Ούτε, βέβαια, µου λέει
κάτι, όταν στελέχη των κοµµάτων λένε ότι θα πρέπει να βρούµε
σπόνσορες για τους Βουλευτές από εδώ και πέρα, να κάνουν δηλαδή Βουλευτή, ο οποίος θα βρίσκει έναν επιχειρηµατία που θα
του δίνει τον αντίστοιχο µισθό του µήνα για να κάνει τον Βουλευτή!
Είναι πολλά τα περίεργα που συµβαίνουν σ’ αυτήν τη δηµοκρατία και στα κόµµατα τα οποία µιλούν για δηµοκρατία και τα
ίδια έχουν αποδείξει το τελευταίο χρονικό διάστηµα ότι είναι κόµµατα µηχανισµών! Είναι σκέτοι µηχανισµοί και όποιος δεν ακολουθεί το µηχανισµό, αποβάλλεται! Όποιος ενοχλεί αποβάλλεται! Όποιος έχει διαφορετική γνώµη αποβάλλεται ή αποβάλλουµε αυτούς που είναι σταθεροί στις ιδέες τους!
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν πρέπει να προκαλέσουµε το δηµόσιο αίσθηµα. Δεν πρέπει να περάσει καµµία τροπολογία που θα αναφέρεται σε προκαταβολή για µετά τις
εκλογές.
Ήθελα, µάλιστα, πολύ καιρό τώρα να σας θέσω ένα ερώτηµα.
Υπήρχε ένα κόµµα που το έλεγαν Πολιτική Άνοιξη. Αυτό έχει κλείσει τα βιβλία του, τα χρέη του; Πώς κλείνουν τα κόµµατα; Όταν
ένα κόµµα τελειώνει και κλείνει, υπάρχει κάποια διαδικασία που
το ΑΦΜ του κλείνει; Κλείνουν οι λογαριασµοί του; Τα χρέη του
τα αναλαµβάνει κάποιος;
Αυτό δεν απαντήθηκε. Θέτω ρητορικά το ερώτηµα, µήπως κάποια στιγµή πάρω κάποια απάντηση.
Όσον αφορά το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, ο «Καλλικράτης» ήταν ένα όραµα του ΚΚΕ Εσωτερικού που το πρότεινα από
τότε που ξεκινήσαµε τον «Καποδίστρια». Από εσάς ξεκινώ, απ’
αυτό που αναφέρατε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Το ΚΚΕ Εσωτερικού έκλεισε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Η Αριστερά πάντα έβλεπε την περι-
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φερειακή αυτοδιοίκηση αιρετή!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Για τα βιβλία του λέω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κύριε Αµοιρίδη, συνεχίστε επί του θέµατος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε.
Ο «Καλλικράτης» είναι ένα όραµα χρόνων να αναπτυχθεί ένα
επιτελικό κράτος µε περιφερειακή δυναµική. Έγινε νόµος του
κράτους. Τα ερωτήµατα είναι δύο. Όταν έγινε νόµος του κράτους, ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες εκείνες οι ιδιαιτερότητες οι χωροταξικές, οι πληθυσµιακές, οι αναπτυξιακές ή είχαµε µία
αριθµολαγνεία στους τριακόσιους είκοσι έξι δήµους; Πρέπει να
είναι το νούµερο κάτω από τριακόσια πενήντα, άσχετα αν αυτό
µπορεί να βλάπτει µια περιοχή.
Δεύτερον, δόθηκαν οι πόροι για τη λειτουργία των δήµων; Διαβάζω ότι ήταν 450 εκατοµµύρια ευρώ και δόθηκαν 300 εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτά, µετά από πιέσεις. Και έχουµε και εκλογές!
Πιθανόν, αν δεν είχαµε εκλογές, να µη δίνονταν! Δόθηκαν τα χρήµατα για επενδύσεις για τις οποίες δεσµεύτηκαν, είτε αυτά είναι
από το πρόγραµµα «Ελλάδα Ελληνική Αρχιτεκτονική», είτε από
το ΕΣΠΑ είτε από την Τράπεζα Επενδύσεων είτε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων; Για τι συζητάµε σήµερα;
Κι επειδή µου είπαν και οι δήµαρχοι ότι τα κόµµατα ζητούν τη
ρύθµιση των χρεών -για πρώτη φορά είναι ο «Καλλικράτης» σε
αυτές τις περιοχές µε νέους συνδυασµούς- θέλω να πω ότι αυτήν
τη στιγµή έχουν επιβληθεί πρόστιµα στους δηµοτικούς συνδυασµούς που δεν ακολούθησαν την τυπική διαδικασία σωστά.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το θέµα.
Πρέπει να το δείτε µε κατανόηση. Πρώτη φορά ξεκίνησε ένας
νέος θεσµός, πρώτη φορά υπήρξαν αυτοί οι συνδυασµοί. Νοµίζω
όλοι µπορούµε να το κατανοήσουµε. Το εγχείρηµα είναι βαθύ,
είναι µεγάλο και χρειάζεται ανθρώπους που να µην απογοητεύονται από αυτά τα ζητήµατα.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, επειδή έχουµε µία Ελλάδα η οποία
πλέον έχει αναθεώρηση του ΑΕΠ της σε όλες τις περιοχές της
χώρας -είναι κάτω από το 75% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- εκτιµώ ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το ΕΣΠΑ και
να διεκδικήσουµε επιπλέον χρήµατα. Φαίνεται, απ’ ό,τι διαβάζουµε τουλάχιστον, ότι θα υπάρξουν επενδύσεις προς την προοπτική στήριξης της χώρας και της αυτοδιοίκησης από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Βέβαια στο νέο ΕΣΠΑ που θα σχεδιαστεί, κύριε Υπουργέ, όλες
οι περιοχές της χώρας µπαίνουν στο στόχο 1. Επειδή η µάχη για
το µοίρασµα της πίτας θα είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί µπαίνουν
νέες χώρες πλέον στο παιχνίδι, θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί να αναδείξουµε τα πραγµατικά στοιχεία και την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα. Διότι ξέρετε καλά ότι στη
Βουλγαρία οι µισθοί είναι 130 ευρώ κι εµείς κατεβαίνουµε, αλλά
αυτοί έχουν προσαρµοστεί και ανεβαίνουν στα 135-140 ευρώ.
Έχουν προσαρµόσει τη ζωή τους κι έχουν µία αισιοδοξία. Το
απότοµο κατέβασµα είναι αυτό που δηµιουργεί την απαισιοδοξία. Είναι σαν να πέφτεις από το δέκατο όροφο, δεν ανεβαίνεις,
κατεβαίνεις. Υπάρχουν επιχειρήµατα πολύ σηµαντικά που µπορεί
να τα αξιοποιήσετε και τώρα στη διαπραγµάτευση για την ενίσχυση των δήµων από τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
Στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων εκτιµώ ότι πρέπει να
µπουν πολλά µικρά έργα, να κινηθεί η αγορά. Υπάρχουν µικροί
εργολάβοι -δεν είναι όλοι µεγάλοι εργολάβοι- έχουν λίγο προσωπικό, έχουν κάποια µηχανήµατα αναλώσιµα. Θα υπάρξει µία δυναµική σε όλη την περιφέρεια.
Και υπάρχει βέβαια το Πράσινο Ταµείο. Εδώ ακριβώς ήταν
πάντα η ένσταση µου από τότε που δηµιουργήθηκε. Τα χρήµατα
που µαζεύονται, πώς κατανέµονται στην αυτοδιοίκηση για απαλλοτριώσεις, για παρεµβάσεις αισθητικού χαρακτήρα; Σε ποιες
περιοχές; Ποιος αποφασίζει; Ο Υπουργός. Εγώ είµαι Βουλευτής.
Σκεφτείτε όµως να ήµουν εγώ Υπουργός ΥΠΕΚΑ και να είχα ένα
πράσινο ταµείο µε 10, 15, 20 εκατοµµύρια. Δεν θα έδινα στην
πόλη µου να απαλλοτριώσει δύο χώρους; Έχουν δοθεί σε τρεις,
τέσσερις πόλεις από 5 εκατοµµύρια για να απαλλοτριωθούν οι
χώροι. Έγινε αξιολόγηση ή ήταν αιτήµατα τα οποία ικανοποιήθη-
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καν µέσω άλλων οδών και όχι µε διαφάνεια; Γιατί δεν δέχεται το
Πράσινο Ταµείο να συµµετέχει ένας εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, όπως ήταν τα προηγούµενα χρόνια µε το «ΕΤΕΡΠΣ»,
άσχετα που ο Σουφλιάς έκανε ό,τι ήθελε. Γιατί δεν δέχεται να
υπάρχει µία διαφάνεια και µία αξιολόγηση και ένας απολογισµός
από τα χρήµατα που πληρώνουν όλοι οι δηµότες ανά την Ελλάδα
και τα έχει ένα ταµείο;
Βέβαια, θα µου πείτε ποιόν ρωτούν! Άλλαξαν εδώ οι χρήσεις
γης, ήρθε καινούργιος ΓΟΚ, είχαµε τουριστικά σύνθετα καταλύµατα και µειώθηκαν οι προϋποθέσεις των επενδύσεων αυτών.
Υπήρχε ποτέ κάποια φωνή, κάποια έκφραση της αυτοδιοίκησης
σε όλα αυτά που γίνονται; Δυστυχώς, έτσι εννοεί αυτό το κράτος
την περιφερειακή αποκέντρωση, την ανάπτυξη στην περιφέρεια,
το σεβασµό στην περιφέρεια. Κεντρικά όλα και εξακτινώνονται.
Ένα πείραµα που απέτυχε όλα τα χρόνια και ένα πρόγραµµα που
οραµατίστηκε η αυτοδιοίκηση αποτυπώθηκε σε νόµο αλλά δεν
αποτυπώνεται στην πράξη.
Όσον αφορά τα πολλά µικρά έργα, είναι πολύ σηµαντικό που
υιοθετήθηκε το πρόγραµµα της αυτεπιστασίας. Με τα λιµνάζοντα χρήµατα 3 δισεκατοµµυρίων, χρόνια ολόκληρα ακόµα και
από την εποχή της κ. Πετραλιά και µετά από την εποχή της κ. Κατσέλη, έγιναν διάφορα προγράµµατα κοινωνικής οικονοµίας, τα
χρήµατα έµεναν και εργασία δεν υπήρχε. Είναι σηµαντικό ότι
αυτοί οι άνθρωποι εξασφαλίζουν ένα µεροκάµατο εκατόν τριάντα
µέρες και είναι σηµαντικότατο ότι εξασφαλίζουν πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Αυτά είναι πάρα πολύ σηµαντικά πράγµατα. Όµως η διαχείριση των κοινοτικών πόρων θέλει µεγαλύτερη δυναµική. Διαβάζω ακόµα για την κοινωνική πολιτική των
δήµων.
Απ’ αυτό το Βήµα έχω µία εβδοµάδα που έχω τονίσει ότι το
πρώτο και σηµαντικότερο έργο που πρέπει να κάνει άµεσα η επόµενη κυβέρνηση είναι να δηµιουργήσει µηχανισµό στήριξης των
αδύναµων κοινωνικά οµάδων µε συσσίτια και πετρέλαιο θέρµανσης, σε συνεργασία µε τους δήµους και στοχευµένα µέσα από
το ΕΣΠΑ, να υπάρχει γραµµή στον προϋπολογισµό που να λέει
τόσα χρήµατα. Ένα εκατοµµύριο Έλληνες θα είναι όχι µόνο
άνεργοι, θα είναι εξαθλιωµένοι µε 1,40 το πετρέλαιο.
Χρειάζεται όχι µόνο το κοινωνικό παντοπωλείο, το συσσίτιο ή
το να δώσουµε κάποια τρόφιµα, αλλά πρέπει να γίνει πρόγραµµα
στοχευµένο µε την αυτοδιοίκηση, γιατί το πρόβληµα διαφέρει
από περιοχή σε περιοχή, διαφέρει από δήµο σε δήµο. Και άλλες
δυνατότητες έχει µία περιοχή η οποία είναι τουριστική, άλλες δυνατότητες έχει µια περιοχή που είναι ορεινή, άλλες δυνατότητες
έχει µια περιοχή που φιλοξενεί πολλούς µετανάστες. Πρέπει η
αυτοδιοίκηση –κι αυτός είναι ο ρόλος της- να είναι κοντά στον
πολίτη, να έχει τις καταστάσεις και τις λίστες των ανέργων και
των απόρων για να µη σπαταλώνται χρήµατα.
Και να σας πω, κύριε Υπουργέ, πώς σπαταλήθηκαν χρήµατα;
Ψάχνουµε να βρούµε περίπου εξήντα χιλιάδες ανθρώπους οι
οποίοι παίρνουν σύνταξη, παρότι έχουν αποδηµήσει. Και τρία
χρόνια φωνάζω. Δεν έγινε ποτέ. Να µπει µία γραµµή, να γίνει
νόµος, απευθείας τα ληξιαρχεία των δήµων να είναι συνδεδεµένα
µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Η δήλωση ηλεκτρονικά, να πάει απευθείας στο ασφαλιστικό ταµείο. Δεν γίνεται αυτό µέχρι σήµερα.
Με ακούτε, κύριε Υπουργέ; Αν γινόταν πριν από τρία χρόνια η
σύνδεση των ληξιαρχείων µε τα ασφαλιστικά ταµεία, θα γινόταν
γνωστό την ηµέρα που δηλώνεται ο θάνατος. Έτσι δεν θα
υπήρχε ούτε ένας σήµερα που να πάρει σύνταξη επιπλέον. Γιατί
δεν γίνεται; Τρία χρόνια το φωνάζω σε αυτήν την Αίθουσα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Υπάρχει πρόβληµα και ελπίζουµε ότι κάποια στιγµή, σε δύο σε τρία
χρόνια θα µπορεί να λειτουργήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ναι, υποχρεώστε όµως και τους τοπικούς άρχοντες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, όχι διάλογο. Ολοκληρώσετε, κύριε Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ
σηµαντικό και ευαίσθητο θέµα. Δεν είναι θέµα πολιτικό, είναι
θέµα ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, όλα είναι σηµαντικά µε τη λογική αυτή. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν παράγω πολιτική αυτήν τη στιγµή
µε την έννοια της Αντιπολίτευσης. Λέω ότι µπορούν και οι δήµαρχοι σήµερα να έχουν και αστική ευθύνη αν δεν πάνε αυτές οι δηλώσεις από το ληξιαρχείο στα ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, δώσαµε αρµοδιότητες στους δήµους. Ξέρετε
ότι οι δήµοι δεν αποφασίζουν ούτε πού θα πάει η λαϊκή αγορά
ούτε πού θα µεταφερθεί το περίπτερο ούτε πού θα γίνει η πιάτσα
των ταξί. Έχουν σύµφωνη γνώµη. Και αντί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να τους δώσει τα σχέδια βελτίωσης
µε γεωπόνους να µπορούν να ενισχύσουν τις περιοχές τους και
πώς θα υλοποιηθούν τα προγράµµατα που χάνονται τα λεφτά,
λιµνάζουν, άλλα χάνονται στις µελέτες, στους επιβλέποντες,
στους συµβούλους, τους έδωσε την αρµοδιότητα, την υποχρέωση να περισυλλέγουν αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν, µε ποινική ευθύνη αν δεν τα µαζέψουν και να τα περιποιηθούν και να
δηµιουργήσουν και χώρο που θα τα φιλοξενήσουν. Αυτήν την αρµοδιό- τητα τους έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και τους αφαίρεσε την αρµοδιότητα των σχεδίων βελτίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι πρέπει να µη χρειάζεται απόφαση ή πράξη Υπουργικού Συµβουλίου για δίµηνες συµβάσεις και υδρονοµείς. Δηλαδή χαλάει µία βρύση, δεν ποτίζεται κάτι και πρέπει να υπάρξει
πράξη Υπουργικού Συµβουλίου για να µπορούµε να πάρουµε ένα
άτοµο να βοηθήσει. Μία δίµηνη σύµβαση και ένας υδρονοµέας
που θα προσληφθεί να χρειάζεται πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, θεωρώ ότι είναι τραβηγµένο.
Θα πω µια κουβέντα για την καταστατική θέση των αιρετών.
Αν δίνατε το δικαίωµα και τη δυνατότητα στην Αντιπολίτευση, σε
ένα-δύο µέλη της να συνυπογράφουν µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή το δήµαρχο τα εντάλµατα εξόδων, δεν θα χρειαζόταν
ποτέ ούτε Ελεγκτικό Συνέδριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν η Αντιπολίτευση υπέγραφε το ένταλµα εξόδων-πληρωµών,
η πολιτική βέβαια καθορίζεται από το δήµαρχο και τη δηµοτική
του παράταξη, αν τα συνυπέγραφαν και οι δύο, τότε δεν χρειάζεται να πάτε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σαν πρόταση σας το
λέω, σαν σκέψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχουµε και τη Δευτέρα συνέχεια της συζήτησης, κύριε Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την καθαριότητα που εκτιµώ ότι δεν µπορεί να παραχωρηθεί σε ιδιώτη.
Πέρα από τη διαχείριση των ΦΟΔΣΑ, που την καταλαβαίνω, η καθαριότητα είναι µια αρµοδιότητα που πρέπει να την έχει η αυτοδιοίκηση.
Κλείνοντας, λέω ότι η έννοια της περιφερειακής διοίκησης,
κύριε Υπουργέ, είναι θέµα κουλτούρας, πώς αντιλαµβάνεσαι
στην πράξη αυτήν τη χώρα, επιτελικά, περιφερειακά. Ήρθε η
ώρα και η περιφέρεια να κάνει τους δικούς της Ολυµπιακούς
Αγώνες.
Στηρίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επιφυλασσόµαστε να τοποθετηθούµε και στα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Αµοιρίδη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Ανεξάρτητοι Έλληνες Βουλευτή
Λαρίσης τον κ. Χρήστο Ζώη.
Κύριε Ζώη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ για το συζητούµενο σχέδιο νόµου, θα µου επιτρέψετε κι εγώ να κάνω δυο-τρία σχόλια
επί των θεµάτων τα οποία απασχόλησαν τη συζήτησή µας.
Δεν θυµάµαι ποιος έθεσε πρώτος το θέµα της ηµεροµηνίας
των εκλογών. Όµως πρέπει να δηλώσω ότι µε ικανοποιεί η αµεσότητα της απάντησης του κ. Υπουργού και κρατούµε ως δεδοµένη πια αυτήν την τοποθέτηση, ως τοποθέτηση της Κυβερνή-
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σεως και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες καλούµενος να σχολιάσει το χρόνο των εκλογών περιορίστηκε απλώς σε
µια φράση που επέτεινε την αµφισβήτηση και τη φηµολογία περί
επικείµενου των εκλογών, αλλά δεν είπε συγκεκριµένη ηµεροµηνία εκλογών. Σήµερα τα πράγµατα µπαίνουν στη θέση τους. Έτσι
πιστεύω και δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να υπάρξει πισωγύρισµα µετά τη δήλωση του κυρίου Υπουργού.
Πρέπει όµως εδώ να σηµειώσω µε έµφαση ότι προκαλεί τουλάχιστον ενδιαφέρον η σιωπή του πλειοψηφούντος ακόµη κόµµατος σ’ αυτήν τη Βουλή, όταν στον αέρα πλανάται η συζήτηση
για δηλώσεις που έρχονται από παράγοντες του εξωτερικού. Τη
µια υποδεικνύεται στους Έλληνες ποια θα ήταν η επιθυµητή κυβέρνηση που θα έπρεπε να προκύψει µετά τις εκλογές, την άλλη
µε δηλώσεις άλλων παραγόντων του εξωτερικού επιτείνεται η
αβεβαιότητα που µπορεί να γεννήσουν οι εκλογές.
Και εγώ διερωτώµαι: Καλά, δεν υπάρχει εµπιστοσύνη στους
πολιτικούς σχηµατισµούς της χώρας για να περάσουν αυτά τα
διλήµµατα στο λαό; Δηλαδή, χρειάζεται βοήθεια από το εξωτερικό και σ’ αυτό ακόµα το σηµείο; Δεν αρκεί η προεκλογική προσπάθεια που θα είναι εξόχως διληµµατική, για να µην πω τροµοκρατική και φανεί υπερβολή του λόγου, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου; Χρειάζεται από τώρα να στρώνεται το
έδαφος µε δηλώσεις παραγόντων του εξωτερικού; Αφήστε τον
ελληνικό λαό -δεν το λέω βέβαια σε αυτούς που βρίσκονται σ’
αυτήν την Αίθουσα, αλλά απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό και σ’
αυτούς που µας παρακολουθούν έξω από τα σύνορα της χώραςνα σκεφθεί, να µιλήσει µε τη συνείδησή του, να δει την τσέπη
του, να λάβει υπ’ όψιν του όσα έχουν διαδραµατιστεί στη χώρα,
να µελετήσει και τις προτάσεις των πολιτικών σχηµατισµών και
να οδηγηθεί όσο γίνεται πιο νηφάλια στις κάλπες, για να πει, µε
το µοναδικό και αυθεντικό τρόπο που µπορεί να ορίσουν οι εκλογές, πώς επιθυµεί να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος.
Δεν χρειαζόµαστε πια άλλη βοήθεια από το εξωτερικό. Ως
εδώ. Έχουµε και εµείς µυαλό. Έχουµε και εµείς δυνατότητα να
επεξεργαζόµαστε διλήµµατα, έχουµε και εµείς δυνατότητα να
επεξεργαζόµαστε προτάσεις. Δεν είµαστε αυτόχειρες, ούτε επιφυλάσσουµε για τα παιδιά µας τη χειρότερη µοίρα.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τα όσα ήδη συζητήθηκαν -βεβαίως
θα πούµε πολύ περισσότερα τη Δευτέρα- για την τροπολογία για
την οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων εν όψει των εκλογών. Βεβαίως δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι µπορεί η Βουλή και οι
Βουλευτές να είναι ασυγκίνητοι µπροστά στην ιδιαίτερη περίσταση κατά την οποία συζητούνται τέτοια ζητήµατα.
Τα κόµµατα βεβαίως χρειάζονται την ενίσχυση για να διεξάγουν εκλογές. Υπάρχουν και άλλα κόµµατα που δεν δικαιούνται
µία από τον κρατικό προϋπολογισµό για να κάνουν εκλογές,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βρούµε τρόπο να κάνουµε εκλογές, έχοντας εµπιστοσύνη στους φίλους και τους ανθρώπους
που συµµερίζονται τις ίδιες απόψεις µε εµάς.
Εγώ αναρωτιέµαι, δεν µπορούµε να µειώσουµε το κόστος των
εκλογών; Χρειαζόµαστε περισσότερους νόµους για να το επιτύχουµε αυτό; Πού πάει δηλαδή, η διάθεση των κοµµάτων για να
δείξουν, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις περιστάσεις, ότι συµµερίζονται
ακόµα περισσότερο την οικονοµική κατάσταση και το γεγονός
ότι το ελληνικό κράτος οφείλει αυτήν την ώρα πάνω από 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ απλήρωτες υποχρεώσεις;
Ναι, να διεξαχθούν οι εκλογές και να υπάρξει και το απαιτούµενο κονδύλι για να γίνουν αυτές, χωρίς όµως προκλήσεις. Μπορούν τα κόµµατα να δεσµευτούν γι’ αυτό; Μπορούν να παρέχουν
εγγυήσεις ότι θα αποφύγουν όχι µόνο αυτά που περιγράφει ο
νόµος, αλλά και κάτι περισσότερο και να οριστεί αυτό τη Δευτέρα κατά την ψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας; Μπορεί
να υπάρξει εθελούσια δέσµευση των κοµµάτων τη Δευτέρα, πριν
ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για το τι παραπάνω µπορούν να περικόψουν ή χρειάζονται λεφτά για να αντιµετωπίσουν δαπάνες,
οι οποίες δεν µπορούν, ούτως ή άλλως, να περιγραφούν από κανένα κείµενο νόµου; Εµείς θα περιµένουµε αυτήν τη συζήτηση
και ελπίζουµε ότι θα γίνει µε εποικοδοµητικό τρόπο και όχι µε
αφορισµούς.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι στο σχέδιο νόµου. Ο οµιλών ήταν και
εισηγητής εκ µέρους της τότε Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης της
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Νέας Δηµοκρατίας όταν συζητήθηκε ο νόµος του «Καλλικράτη»
το καλοκαίρι του 2010 και έτσι θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
όχι µόνο γνωρίζω καλά τι έλεγε ο «Καλλικράτης», αλλά έχω παρακολουθήσει πολύ καλά και στις λεπτοµέρειές τους όλες τις εµβαλωµατικές προτάσεις που ακολούθησαν τον «Καλλικράτη», µε
αφορµή κατάθεσης και συζήτησης ποικίλων νοµοσχεδίων σχεδόν
απ’ όλα τα Υπουργεία. Συνεπώς, έχω µια πλήρη εικόνα για το τι
συζητούµε σήµερα και το τι έχει προηγηθεί αυτής της συζήτησης. Δεν έχω καµµία δυσκολία να δηλώσω ότι αυτά που συζητούµε σήµερα είναι αναγκαία και απαραίτητα -υπάρχουν βέβαια
και διατάξεις που δεν θα µπορέσουµε να ψηφίσουµε- µέσα στο
πλαίσιο αποδοχής λειτουργίας του «Καλλικράτη». Δηλαδή, εάν
δέχεται κάποιος ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο για την αυτοδιοίκηση, το οποίο προσπαθεί να βρει ένα βηµατισµό και χρειάζεται
στην προσπάθεια αυτή µια σειρά από λύσεις που θα δίνουν διέξοδο στα προβλήµατα που γέννησε αυτή η µεταρρύθµιση, δεν
µπορεί να αρνηθεί ότι αυτές οι διατάξεις και εµπεριέχονται στο
σχέδιο νόµου και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επί της αρχής, όµως, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µ’
αυτό καθεαυτό το οικοδόµηµα, µε τον τρόπο που το συνέλαβαν
οι εµπνευστές του, µε τον τρόπο που το εισηγήθηκαν, µε τον
τρόπο που το εγγυήθηκαν, µε τον τρόπο που το εφάρµοσαν, µε
τον τρόπο που ελπίζουν ότι µπορεί να βρει το βηµατισµό του και
να αποδώσει τα προσδοκώµενα κατά το χρόνο έµπνευσης του
αποτελέσµατα µε την ψήφιση και µόνο κάποιων εµβαλωµατικών
διατάξεων.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναγνωρίζουµε αυτήν την προσπάθεια που έχει γίνει, η οποία αποτελεί συνέχεια της δέσµευσης του προκατόχου σας και της προσπάθειας που είχε αναλάβει
αυτός να αντιµετωπίσει αυτά τα ελλείµµατα και αυτά τα κενά. Το
ερώτηµα είναι: Έχει γίνει καµµία αποτίµηση ή µπορούµε να
πούµε ότι και µόνο το σχέδιο νόµου αποτελεί µια γνήσια αυτοκριτική των αδυναµιών του «Καλλικράτη» και συνεπώς τι χρεία
έχουµε άλλης αποτιµήσεως; Όχι, χρειάζεται αποτίµηση. Χρειάζεται κάποια στιγµή να βλέπουµε και την πολιτική ευθύνη των προσώπων που µε περισσή αλαζονεία από αυτό εδώ το Βήµα
διαβεβαίωναν το Σώµα ότι ξέρουν καλύτερα απ’ όλους τους άλλους που ήταν από κάτω, λες και εµείς δεν ξέραµε να διαβάζουµε, δεν ξέραµε ανάγνωση, γραφή, δεν ήµασταν σε επαφή µε
τις τοπικές κοινωνίες, δεν ξέραµε τι έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.
Για να είµαι απολύτως σαφής και καθαρός και µε τους συναδέλφους που µε ακούνε και µ’ εσάς, ναι, χρειαζόταν µια διοικητική µεταρρύθµιση, η οποία όµως -προσέξτε- θα ερχόταν και θα
κούµπωνε µε µια µεταρρύθµιση που θα αφορούσε αυτό καθεαυτό το κεντρικό κράτος. Υπήρξε αυτό; Όχι. Εντελώς αποσπασµατικά αποφασίσαµε ότι τώρα θα βάλουµε υπογραφή κάτω από
µια πρόταση για να µπορούµε µετά να επαιρόµαστε και να κοµπάζουµε όπου µας προσκαλούν για συζήτηση ή για τοποθέτηση,
ότι είµαστε µεταξύ των κύκλων των µεταρρυθµιστών.
«Γιατί δεν προχωράει κάποια µεταρρύθµιση;». «Ε, ρωτήστε
όλους τους άλλους που φταίνε, όχι εµάς που το εµπνευστήκαµε». Αυτό λέω ότι δεν µπορεί να είναι αποδεκτό.
Φωνάζαµε και τονίζαµε «Όχι µια µεταρρύθµιση ξεκοµµένη από
την ανάγκη κεντρικής µεταρρύθµισης του κράτους. Όχι µια µεταρρύθµιση πολύ περισσότερο υπό το καθεστώς της οικονοµικής κρίσης που θα επιδεινώσει της αδυναµίες και τα ελλείµµατα
της αυτοδιοίκησης και δεν θα τα θεραπεύσει».
Και το οµολογήσατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Σας παρακολούθησα µε προσοχή. Είπατε ότι πιέζεται η τοπική αυτοδιοίκηση
λόγω τεσσάρων παραγόντων. Συµφωνώ απολύτως µε τις διαπιστώσεις σας.
Γιατί, λοιπόν, πρέπει να ερχόµαστε ως επιµηθείς για να αντιµετωπίζουµε αυτά που είχαµε όλη τη δυνατότητα και τη διάθεση
να τα αντιµετωπίσουµε τότε; Από αυτό το Βήµα ήταν ανοιχτή η
πρόσκληση: «Αφήστε τώρα τον «Καλλικράτη». Ας πάει για την
επόµενη εκλογική αναµέτρηση στις δηµοτικές και περιφερειακές
εκλογές. Ελάτε να τον σχεδιάσουµε βήµα προς βήµα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτά που ζούµε στην οικονοµία, βλέποντας δήµοδήµο, τι µπορεί να κάνει και πού µπορεί να σκοντάψει αυτό το
εγχείρηµα». Και αυτό πάντοτε σε διάλογο µε τους αιρετούς εκ-
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προσώπους του ελληνικού λαού, οι οποίοι πληροφορήθηκαν για
πρώτη φορά τον «Καλλικράτη» και το τι ακριβώς λέει µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα. Ουδείς µας κάλεσε να συζητήσουµε.
Και αν σας αποδίδουµε τα εύσηµα γιατί εσείς κάνατε διάλογο
για να φέρετε το εµβαλωµατικό σχέδιο νόµου, δεν µπορούµε να
ξεχάσουµε ότι εµείς ήµασταν εντελώς απόντες από την κύρια
διαβούλευση για το τι ακριβώς σηµαίνει «Καλλικράτης» και πώς
θα εφαρµοστεί και θα υλοποιηθεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα, δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή
σας.
Αυτά δεν µπορεί κανείς να τα προσπεράσει. Και είναι και µια
ακόµη απτή απόδειξη της κακοδαιµονίας που συνοδεύει το ελληνικό κράτος. Πηγαίνουµε πάντοτε εκ των υστέρων να θεραπεύσουµε αυτά που µπορούσαµε να έχουµε θεραπεύσει, όταν
τα γεννούσαµε και να τα γεννήσουµε πιο ορθά, πιο σωστά.
Κύριε Υπουργέ, σας είπαµε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουµε
επί της αρχής ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έρχεται να αντιµετωπίσει προβλήµατα στα θεµέλια του οικοδοµήµατος. Δεν µπορούµε να δώσουµε άλλοθι, δικαιολογία και συγχωροχάρτι, έστω
και εκ των υστέρων, σε µια προσπάθεια που θα κουβαλάει το
στίγµα µιας ατελούς µεταρρύθµισης από την αρχή. Θα είµαστε
παρόντες για να στηρίξουµε οποιαδήποτε διάταξη µπορεί να αντιµετωπίζει –και αντιµετωπίζει- τα προβλήµατα της αυτοδιοίκησης, αλλά δεν πρόκειται µε τη θετική µας ψήφο να δώσουµε
συγχωροχάρτι στους εµπνευστές του «Καλλικράτη».
Κρατώ την τελευταία µου λέξη για να σχολιάσω το συµπαθή
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος,
µε έκπληξή µου διαπίστωσα ότι προσπέρασε µε µεγάλη άνεση
την ψήφιση επί της αρχής του νοµοσχεδίου, ξεχνώντας τη µια
από τις βασικές αρχές του αντιπολιτευτικού λόγου της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι άλλο πράγµα να στηρίζεις τα άρθρα και είναι
άλλο πράγµα να λες: «Δεν πειράζει για ό,τι έγινε. Εµείς ψηφίζουµε επί της αρχής».
Η αρχή είναι ο «Καλλικράτης», κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι τα
άρθρα. Αυτό νοµίζω ότι έχετε χρόνο να το αντιµετωπίσετε και να
το διορθώσετε, έστω και κατά τη συζήτηση των άρθρων και ας
έχει ψηφιστεί επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρήστο Ζώη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Δεν θα παρεµβληθώ µιλώντας πριν τους συναδέλφους που
µε ιώβεια υποµονή, περιµένουν τη σειρά τους να µιλήσουν. Δεν
µπορεί όµως να αιωρούνται στην Αίθουσα ανύπαρκτα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ.
Ήθελα λοιπόν να πω προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του νεοσύστατου πολιτικού σχηµατισµού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κ. Ζώη, ότι µπορεί να είναι καλά για ένα ακροατήριο,
που δεν υπάρχει η απάντηση, τα περί παραγόντων του εξωτερικού, όµως η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Ο τόπος θα κυβερνηθεί µετά τις εκλογές της 6ης ή 13ης Μαΐου, όπως αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες -είναι πάρα πολύ απλό- και όχι όπως
θα υποδείξουν οι οποιοιδήποτε µπορεί να υπαινίσσεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Το εύχοµαι και εγώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτά µπορεί να είναι πολύ καλά, για να διαλέγεστε µε ένα
µέρος του ελληνικού λαού, που δεν θέλει να ακούσει κάτι άλλο,
δεν είναι όµως κατάλληλα γι’ αυτήν την Αίθουσα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των διληµµάτων, θέλω
πολύ απλά να σας θυµίσω ότι το κόµµα στο οποίο ανήκω –γιατί
σε εµάς αναφερθήκατε- έχει κάνει πολύ καθαρό το τελευταίο
διάστηµα ότι δεν απευθύνει κανένα δίληµµα, πόσω µάλλον εκβιαστικό, προς τον ελληνικό λαό. Προς τις πολιτικές δυνάµεις
είναι τα διλήµµατα, αγαπητέ συνάδελφε, για το εάν θέλουν η
χώρα να παραµείνει όρθια ή να καταρρεύσει. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ
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για πολύ συγκεκριµένους λόγους, που περιττεύει να αναλύσω,
έχει ένα πλεονέκτηµα το βράδυ των εκλογών, εφόσον δεν έχει
αυτοδυναµία από την πλευρά του και έχει την πρώτη θέση, όπως
επιδιώκουµε, προσδοκούµε και πιστεύουµε ότι θα είµαστε οι
πρώτοι στις εκλογές. Εάν λοιπόν δεν είµαστε και αυτοδύναµοι,
έχουµε ένα µοναδικό πλεονέκτηµα, που δεν το έχει καµµία άλλη
πολιτική δύναµη: να απευθυνθούµε και στα αριστερά µας και στα
δεξιά µας, πάντως όχι στους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Είναι λοιπόν πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι τα διλήµµατα είναι πολύ
συγκεκριµένα και θα τα αντιµετωπίσουν πολιτικές δυνάµεις, όσον
αφορά το πώς εννοούν µία στάση σοβαρότητας και ευθύνης στα
ζητήµατα του τόπου.
Τέλος θέλω να κάνω µία καθαρά προσωπική δήλωση, αγαπητέ
συνάδελφε. Δεν µπορώ να πω ότι αποτυπώνει ακριβώς ό,τι γίνεται σήµερα στο κόµµα στο οποίο ανήκω. Πάντως να ξέρετε ότι
είµαστε πολλοί και όχι λίγοι που είµαστε αποφασισµένοι να µείνουµε ως το τέλος όρθιοι, προκειµένου στη χώρα να υπάρξει συνέχεια µιας απαραίτητης αναγκαίας πορείας που θα δώσει
προοπτική στον τόπο και κυρίως στη νέα γενιά και θα πέσουµε
µαχόµενοι, γιατί η χώρα δεν µπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί
αµαχητί στις δυνάµεις της ανευθυνότητας και του λαϊκισµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Λαρίσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ζώη, έχετε
κάθε δικαίωµα να πάρετε το λόγο. Απλώς, προς αποφυγή ανακύκλωσης...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο για µισό λεπτό ζητώ
το λόγο. Ζητώ συγγνώµη και από τον κ. Ροντούλη που είναι η
σειρά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί φαίνεται ότι σηκώνετε το γάντι που σας πετούν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες και απαντάτε, δίνοντάς µας, εάν θέλετε,
και τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εντός του Κοινοβουλίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ε, όχι, κύριε συνάδελφε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Μουσουρούλη, µη διαµαρτύρεστε. Αυτό φαίνεται από τα πράγµατα.
Από εκεί και πέρα, εµείς δεν θέλουµε να πέσετε µαχόµενοι.
Εµείς θέλουµε να περάσετε στην άκρη και να αφήσετε να έρθουν
άλλοι να δώσουν τη µάχη, για να παραµείνουν όρθιοι µαζί µε τον
ελληνικό λαό.
Σε ό,τι αφορά τη δήλωση, που είχε προφανώς εσωτερική κατεύθυνση, αυτήν τη δήλωση πρέπει να την κάνετε στο κόµµα σας
και στους συναδέλφους σας που κάθε µέρα µε ρυθµό πολυβόλου δηλώνουν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια.
Εµείς ευχόµαστε σε κάθε περίπτωση, ο προεκλογικός αγώνας
να είναι πολιτισµένος και να επιτρέψει νηφάλια στον ελληνικό
λαό να µας δώσει στον καθένα µας ό,τι µας αξίζει. Μακριά από
εµάς κλίµα λαϊκισµού, όπως λέτε, κλίµα µη συζήτησης και µη ανταλλαγής επιχειρηµάτων. Το επιδιώκουµε και ελπίζουµε και εσείς
να συµβάλετε σ’ αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν γίνεται. Σας παρακαλώ πολύ! Για ποιο λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Γιατί υπήρξε αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να µην εννοεί ο κ. Ζώης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, δεν
σας έχω δώσει το λόγο.
Κύριε Αµοιρίδη, δεν έχετε το λόγο µε όλο το σεβασµό και τη
συµπάθεια προς το πρόσωπό σας. Διαταράσσεται η λειτουργία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να µου
δώσετε το λόγο για ένα λεπτό;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μα για ποιο λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν µου έχετε εµπιστοσύνη;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Για ποιο λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Μία δήλωση θέλω να κάνω πάνω σε
αυτά που είπε ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Για ποιο λόγο, πείτε
µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δύο λέξεις θα πω.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ακούµε τις δύο λέξεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Οι δυο λέξεις είναι «τακτική στρατηγική». Τα κόµµατα, απ’ ό,τι φαίνεται, της συγκυβέρνησης έχουν
τακτική, δεν έχουν στρατηγική. Για τη στρατηγική θα αποφασίσουν οι πολίτες τι θα γίνει µετά τις εκλογές.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Ροντούλης από το Νοµό Λαρίσης και ειδικά από τον Τύρναβο έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ ο κόσµος χάνεται, άνθρωποι αυτοκτονούν στο Σύνταγµα
και αλλού και ο κ. Ζώης µάχεται µε τον κ. Μουσουρούλη και τον
κ. Κουκουλόπουλο για το ποιος είναι Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και ποιον τελικά θα επικροτήσει µε την ψήφο του ο ελληνικός
λαός. Αυτά, για να τα βλέπει ο κόσµος.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση κάνει λόγο για µεταρρυθµίσεις,
για αλλαγές, για τοµές στη διοίκηση της χώρας. Όλα αυτά ακούγονται ωραία. Το ερώτηµα όµως είναι µε ποιους θα τα κάνετε
όλα αυτά. Θέτω αυτό το ερώτηµα, γιατί οι δηµόσιοι υπάλληλοι
της χώρας κατήντησαν – θα το πω απλά- πένητες. Είναι σε πλήρη
εξαθλίωση. Οι άνθρωποι αυτοί ανέλαβαν υποχρεώσεις στη βάση
άλλων δεδοµένων, µε µισθούς των 1.300 ευρώ, για παράδειγµα,
και τώρα µετά τις αλλεπάλληλες περικοπές, βρέθηκαν µε µισθούς των 800 ευρώ. Έχουν να πληρώσουν στεγαστικά δάνεια,
έχουν να συντηρήσουν παππούδες, έχουν να συντηρήσουν ανέργους αδερφούς. Και ενώ έχουν όλα αυτά τα βάρη, όλες αυτές
τις δεσµεύσεις που έρχονται από το παρελθόν, τον Ιούνιο η Κυβέρνηση ετοιµάζει νέα επιδροµή, νέα µέτρα εναντίον των δηµοσίων υπαλλήλων, εναντίον των εισοδηµάτων των ανθρώπων
αυτών που, όπως σας είπα, κυριολεκτικά πένονται.
Με ποιους µοχλούς λοιπόν στα χέρια σας, µε ποιους ανθρώπους θα κάνετε αυτές τις αλλαγές; Με ανθρώπους που έχουν
χάσει το ηθικό τους εντελώς; Με µία καταρρακωµένη δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία; Πώς θα κάνετε αυτά που επαγγέλλεστε;
Προφανώς θα µείνουν κενό γράµµα.
Μια που µιλάµε για τους δηµοσίους υπαλλήλους, να περιορίσω τον κύκλο στους αστυνοµικούς, στους ένστολους, κύριε
Υπουργέ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν µπορεί να κατανοήσει για ποιο λόγο οι αστυνοµικοί έχουν εξαιρεθεί από τη
χορήγηση του εκλογικού επιδόµατος. Μα οι άνθρωποι αυτοί είναι
εκείνοι που σταθεροποιούν, που δίδουν ασφάλεια, αν θέλετε,
στην επικείµενη εκλογική διαδικασία. Οι άνθρωποι λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ πολύ σωστά θα
πάρουν αυτό το όποιο εκλογικό επίδοµα. Οι άνθρωποι της Ελληνικής Αστυνοµίας για ποιο λόγο εξαιρούνται της λήψης του επιδόµατος αυτού; Είναι µια κατάφωρη αδικία που η Κυβέρνηση θα
πρέπει άµεσα να αποκαταστήσει.
Έρχοµαι όµως να θίξω και ένα άλλο ζήτηµα, που αφορά επίσης, τους αστυνοµικούς, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι άνθρωποι περιµένουν από το 2006 –προσέξτε, όχι από πέρυσι, από το 2006να πάρουν τα περίφηµα οδοιπορικά τους. Και ενώ στον προϋπολογισµό του 2012 ενεγράφη ένα κονδύλι της τάξεως των 52 περίπου εκατοµµυρίων ευρώ και τους υποσχέθηκαν ότι θα λάβουν
αυτά τα οδοιπορικά, ξαφνικά το κονδύλι αυτό έχει εξαφανιστεί
απ’ αυτόν τον προϋπολογισµό. Δεν υπάρχει.
Υφίσταται µόνο µία δέσµευση του κ. Σαχινίδη προς τον κ.
Όθωνα ότι θα υπάρξει µία τροπολογία, βάσει της οποίας οι αστυνοµικοί µας θα πάρουν τα οδοιπορικά τους. Πού είναι η τροπολογία αυτή; Σωρεία τροπολογιών κατέβηκε τις προηγούµενες
µέρες, αλλά πού είναι αυτή η τροπολογία από την πλευρά της
Κυβέρνησης, προκειµένου να ικανοποιηθεί ένα δίκαιο αίτηµα των
αστυνοµικών µας, καθ’ όσον µιλάµε για δεδουλευµένα από το
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2006;
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να θίξω ένα ζήτηµα πάρα
πολύ σοβαρό, που θα πρέπει να του δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αποτελεί πραγµατικά εµπαιγµό των αστυνοµικών µας
από την επίσηµη ελληνική πολιτεία.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει ένα Ίδρυµα
Παιδικών Εξοχών. Αυτό το Ίδρυµα Παιδικών Εξοχών ελέγχει δύο
λογαριασµούς. Υπάρχει ένας ειδικός λογαριασµός αλληλεγγύης.
Σε αυτόν το λογαριασµό δίνουν κάθε µήνα 6 περίπου ευρώ οι
αστυνοµικοί µας από τη µισθοδοσία τους, προκειµένου να υπάρχει ένα αποκούµπι στην άκρη για οικογένειες αστυνοµικών, όταν
αντιµετωπίζουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Αν χτυπηθεί, για
παράδειγµα, ένας αστυνοµικός την ώρα του καθήκοντος, να
υπάρχει ένα αποκούµπι για την οικογένειά του.
Τα λεφτά στο λογαριασµό αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, µπαίνουν, σας είπα, από τους ίδιους τους αστυνοµικούς. Ξέρετε
πόσα χρήµατα είχαν ως αποθεµατικό σε αυτόν τον ειδικό λογαριασµό αλληλεγγύης; Είχαν 23.000.000 ευρώ. Όµως τα πήγανε
στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος τα µετέτρεψε σε οµόλογα και τα οµόλογα κουρεύτηκαν και από
23.000.000 ευρώ βρέθηκαν στα 11.000.000 ευρώ, µε πραγµατική
αξία 6.000.000 ευρώ, τώρα που µιλάµε. Άρα τι έγινε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και γιατί, κύριε Ροντούλη,
πρέπει να τα πληρώσουν τα ταµεία και όχι οι µέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδος;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συµφωνώ απολύτως µαζί σας, κύριε
Κουρουµπλή και θα δείτε ότι παρακάτω θα πω και κάτι ακόµα.
Συµφωνώ απολύτως µαζί σας, διότι αυτό το Ίδρυµα Παιδικών
Εξοχών, κύριε Κουρουµπλή, είχε και ένα δεύτερο λογαριασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Είχε και το Λογαριασµό Παιδικών Εξοχών, πάλι µε λεφτά των
αστυνοµικών, όχι του κράτους. Τι χρειαζόταν αυτός ο λογαριασµός; Για να λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των αστυνοµικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πόσα
λεφτά των αστυνοµικών είχε αυτός ο λογαριασµός; Είχε 800.000
ευρώ. Ξαναέγινε το λάθος, κύριε Κουρουµπλή. Πήγαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα έκαναν οµόλογα και επήλθε πάλι το γνωστό «haircut», το κούρεµα. Το αποτέλεσµα είναι σήµερα να έχουν
400.000 ευρώ σε οµόλογα και η πραγµατική αξία τώρα που µιλάµε, να µην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ήταν και άλλο χτύπηµα, δηλαδή στους αστυνοµικούς.
Εµείς ρωτάµε την Τράπεζα της Ελλάδος -και θέλουµε να κάνουµε µόνο ένα ερώτηµα και θα πρέπει να µας απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Κυβέρνηση, αλλά «µούγκα στη στρούγκα»,
δεν απαντάνε- το εξής: Πότε η Τράπεζα της Ελλάδος αγόρασε
τα οµόλογα αυτά; Το 2006, το 2007, το 2008 ή µήπως στα πρόθυρα του PSI; Πότε αγοράστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος
τα οµόλογα αυτά του ελληνικού δηµοσίου µε λεφτά των Ελλήνων
αστυνοµικών; Πότε;
Εδώ λοιπόν δεν µιλάµε για µία αποµείωση των αποθεµατικών
των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ της χώρας, των ασφαλιστικών ταµείων. Μέχρι
στα ταµεία των αστυνοµικών έβαλαν οι άθλιοι χέρι και τους ρωτάµε πότε αγοράστηκαν αυτά τα οµόλογα και απάντηση δεν
παίρνουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική ‘Εδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την
ανοχή σας. Θέλουµε να στείλουµε ένα µήνυµα στην Κυβέρνηση
για το ζήτηµα της Αµυγδαλέζας. Δεν µπορούν οι αστυνοµικοί να
συνεχίζουν να καλύπτουν τα διαρκή κυβερνητικά ελλείµµατα
στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής. Εκεί που τώρα πάτε
να εγκαταστήσετε στρατόπεδο κράτησης αλλοδαπών, είναι ακαδηµαϊκές σχολές, είναι οι σχολές της Αστυνοµίας. Θα υπάρχουν
φοιτητές δίπλα, θα κάνουν τις ασκήσεις τους και µε ένα φράχτη
παραδίπλα θα είναι οι αλλοδαποί. Είναι κατάσταση αυτή; Ε, τότε
να διασπείρουµε στρατόπεδα αλλοδαπών και σε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας. Γιατί εκεί, στις ακαδηµαϊκές σχολές
της Ελληνικής Αστυνοµίας; Αλλά θέλετε να εµφανίσετε προεκλογικά ένα έργο. Θέλετε να το εµφανίσετε γρήγορα. Λέτε: «Ποιος
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δεν θα αντιδράσει; Η Ελληνική Αστυνοµία. Να τα ρίξουµε εκεί,
στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας, να τελειώνουµε µία και
καλή». Πλανάσθε πλάνην οικτράν.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα σταθεί αντιµέτωπος µε
τέτοιου είδους πρακτικές, γιατί υποβιβάζουν το επίπεδο της ελληνικής δηµοκρατίας. Συµπεριφέρεστε κατά τρόπο απαράδεκτο
στους ενστόλους, σε αυτούς δηλαδή που βάζουν καθηµερινά το
στήθος τους µπροστά, για να προστατεύσουν ένα φαύλο κοµµατοκρατούµενο κατεστηµένο. Θα µας βρείτε απέναντι. Τιµούµε
τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας και τους
λέµε ότι πολύ σύντοµα θα απαλλαγούν από το φαύλο κατεστηµένο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι αναγκασµένος να ξεκινήσω την οµιλία
µου, ακριβώς µε αυτήν την τραγωδία που ζουν οι ασφαλισµένοι
από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έπραξε χωρίς να ερωτήσει και να ενηµερώσει τα
ταµεία είτε των αστυνοµικών είτε όλα τα υπόλοιπα ταµεία που
εµπιστεύθηκαν τα λεφτά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρέπει λοιπόν να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε, στο ελληνικό Κοινοβούλιο και διά του Κοινοβουλίου στον ελληνικό λαό, πότε αγόρασε τα οµόλογα αυτά, γιατί είναι ύποπτος ο χρόνος στον οποίο
αγοράστηκαν. Να µας απαντήσει αν αγοράστηκαν από τη δευτερογενή ή από την πρωτογενή αγορά. Και αν αγοράστηκαν από
τη δευτερογενή, αν αγοράστηκαν σε τρέχουσα τιµή ή στην τιµή
της αξίας τους, γιατί και αυτό είναι κρίσιµο ερώτηµα.
Μεγάλο ερώτηµα επίσης, κύριε Πρόεδρε, είναι από πού παράγεται η υποχρέωση των ταµείων να υποστούν αυτήν την τραγωδία και την καταστροφή και δεν πρέπει να πληρώσουν το
κούρεµα αυτό οι µέτοχοι της Τραπέζης της Ελλάδος τους οποίους δεν γνωρίζουµε. Κάποτε δεν πρέπει να µάθουµε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, ποιοι είναι οι µέτοχοι της Τραπέζης της
Ελλάδος -γιατί αποκρύπτεται αυτή η πληροφορία- ώστε πραγµατικά να πληρώσουν αυτοί; Διότι από την αξιοποίηση των χρηµάτων των ταµείων δεν κέρδιζαν µόνο τα ταµεία κάποια
ελάχιστα, που θα µπορούσαν να κερδίσουν πολύ περισσότερα,
αν είχαν τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης µε άλλες τράπεζες.
Έρχονται σήµερα και υφίστανται αυτό το κόστος µε απόφαση
της Κυβέρνησης. Να δω πώς θα απαντήσει η συγκυβέρνηση απέναντι σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα, που έχει να κάνει µε τη σταθεροποίηση των ταµείων και την ικανότητά τους να παρέχουν
υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Και αντί να περιορίσετε λίγο τα
χρήµατα που δώσατε για την ανακεφαλαίωση του τραπεζικού
συστήµατος, δεν δώσατε τη δυνατότητα ένα ποσό από αυτά να
πάει στην ανακεφαλαίωση και τους λέτε: «Θα σας δώσουµε κάποτε κάποια ακίνητα». Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι.
Κύριε Πρόεδρε, δίνουµε 48 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ένα τραπεζικό σύστηµα που υπέβαλε τον ελληνικό λαό σε ένα καθεστώς
βελούδινης σκλαβιάς, µε χρεώσεις και υπερχρεώσεις, µε καταστροφή θέσεων εργασίας, γιατί ποτέ δεν είχε κουλτούρα στήριξης τού επιχειρείν, ήταν πάντα αυτιστικό.
Τους τα δίναµε µε κοινές µετοχές, ενώ τον Οκτώβριο ψηφίσαµε νόµο ότι οι κοινές µετοχές θα ήταν µετά ψήφου. Τώρα τους
τις δίνουµε κοινές χωρίς ψήφο. Άρα τώρα απαλλάσσονται από
το επιτόκιο που θα πλήρωναν αν ήταν προνοµιούχες οι µετοχές.
Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Είναι κάποια δισεκατοµµύρια από τα οποία θα απαλλαγούν οι
τραπεζίτες. Αυτά τα λεφτά δεν θα µπορούσαν να δοθούν, προκειµένου να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά που έχουν µεγάλες
χρεώσεις από δάνεια πρώτης κατοικίας; Δεν πρέπει να τοποθετηθεί κάποιος πάνω σε αυτό το ζήτηµα;
Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο µέρες ένας πολίτης -µέσα στους
εκατοντάδες που δυστυχώς τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια
βρίσκονται κάτω από αυτήν την αφόρητη ανασφάλεια και αβεβαιότητα που έχει επιβληθεί στην ελληνική κοινωνία- έθεσε τέλος
στη ζωή του. Και δυστυχώς υπήρξαν άνθρωποι που µίλησαν µε
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έναν άθλιο τρόπο για τις αιτίες που οδήγησαν το συγκεκριµένο
άνθρωπο σ’ αυτήν την τραγική κατάληξη.
Και ενώ αυτός ο άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή έξω από το
Κοινοβούλιο, χθες το Κοινοβούλιο έβαλε άλλη µια τραυµατική
σφραγίδα στη δηµοκρατία, νοµιµοποιώντας το µεγαλύτερο σκάνδαλο της «SIEMENS» στην ελληνική κοινωνία, της µεγάλης «πόρνης» –ας µου επιτραπεί η έκφραση- του κολοσσού της
Γερµανίας, για να µας δείχνουν κάποιοι θεσµικοί φίλοι και όχι ο
λαός της Γερµανίας µε το δάχτυλο ακόµα και σήµερα και να λένε
ότι εµείς είµαστε η αιτία των δεινών που ζει σήµερα η ελληνική
κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να ζητήσουµε, ακόµα και χαρίζοντάς τους αυτά τα λεφτά που µας έδωσαν, τα ονόµατα που κατέθεσε ο κ. Χριστοφοράκος, ώστε να καταφέρουµε ένα αποτελεσµατικό πλήγµα στη διαπλοκή που δεσµεύει το πολιτικό σύστηµα.
Και είναι αυτή η διαπλοκή που δεν επέτρεψε ποτέ -εκτός από
την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1995, που το έκανε
ευθέως- να τεθεί το µεγάλο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, του κατοχικού δανείου και των οκτώ χιλιάδων θησαυρών
που άρπαξαν οι πολιτισµένοι Γερµανοί, οι οποίοι δηµοσίευσαν
παγκοσµίως, δηλώσεις κατά της Ρωσίας για την αρπαγή των θησαυρών που πήρε η Ρωσία τα χρόνια της ρωσικής κατοχής της
Γερµανίας. Για τους ελληνικούς θησαυρούς όµως ούτε λόγος να
γίνεται! Αυτοί καλά κάνουν. Εµείς τι κάνουµε;
Κύριε Πρόεδρε, µου τηλεφώνησε χθες ένας άνθρωπος απελπισµένος από την Πάτρα. Μου είπε το εξής: «Κύριε Κουρουµπλή,
έχω ένα κορίτσι τετραπληγικό. Η γυναίκα µου έχει πεθάνει. Είχα
20.000 από τις οικονοµίες µου στο Ταµιευτήριο. Πριν από δύο
χρόνια, µου είπε ο Διευθυντής ότι η πιο ασφαλής επένδυση είναι
τα ελληνικά οµόλογα».
Σήµερα αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στην κατάσταση που
είναι εκατοντάδες Έλληνες µικροεπενδυτές που έβαλαν τα
λεφτά τους σε οµόλογα. Με ρωτούσαν χθες «Κύριε Κουρουµπλή,
εσείς αγοράσατε οµόλογα; Γιατί είπατε σε µας να αγοράσουµε
και σήµερα βρισκόµαστε σε αυτήν την τραγική µοίρα»; Οι υπάλληλοι της Ολυµπιακής πήραν το εφάπαξ τους σε οµόλογα και
σήµερα πληρώνουν το επιτίµιο αυτής της εµπιστοσύνης.
Αυτός ο άνθρωπος µου είπε «Κύριε Κουρουµπλή, µε οδηγείτε
να βάλω το παιδί µου στο αυτοκίνητο, να µπω και εγώ µέσα και
να βάλω φωτιά να καούµε, γιατί αυτά τα λεφτά ήταν για να συντηρηθεί αυτό το παιδί, αν πεθάνω». Αυτές είναι καταστάσεις για
τις οποίες στο διηνεκές, αυτοί που ασκούν εξουσία, θα είναι υπόλογοι απέναντι σε ανθρώπους απλούς, που εµπιστεύτηκαν τη
λίγη περιουσία τους στο κίβδηλο ελληνικό κράτος –γιατί περί
αυτού πρόκειται- που δεν προστάτευσε αυτούς τους ανθρώπους.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία τροπολογία που αφορά τις µετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων. Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε,
αυτό το πολιτικό σύστηµα κληρονόµησε τη δωρεάν παιδεία του
Γεωργίου Παπανδρέου! Γιατί ο Γέρος της Δηµοκρατίας ήθελε να
εξασφαλίσει το δικαίωµα σπουδών σε κάθε νέο άνθρωπο, χωρίς
να εξαρτάται η εξέλιξή του από την οικονοµική και κοινωνική
θέση της οικογένειάς του. Σήµερα ουσιαστικά κατεδαφίζεται η
δωρεάν παιδεία, κύριε Πρόεδρε, γιατί µε 5.000 εισόδηµα δεν σου
εξασφαλίζει ούτε στέγη ούτε τροφή το σηµερινό «πλούσιο» ελληνικό κράτος, που βέβαια εκεί βρίσκει τη δυνατότητα να πλήττει
το δικαίωµα στη µόρφωση, βρίσκει τη δυνατότητα να καταργεί
δηµοκρατικά µαθήµατα, όπως είναι η Πολιτική Δηµοκρατία που
θεσπίστηκε από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, Υπουργού Παιδείας την εποχή της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου.
Και σήµερα µαθαίνουµε ότι η κ. Χριστοφιλοπούλου καταργεί κι
αυτό το µάθηµα, που διαµορφώνει τη δηµοκρατική αντίληψη στο
νέο µαθητή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχετε ήδη φθάσει στα εννέα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω λοιπόν να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι, αντί να συνεισφέρουµε ώστε πραγµατικά να εξασφαλίζουµε σε κάθε νέο αυτήν
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τη δυνατότητα, προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να εµποδίσουµε το
δικαίωµα των νέων ανθρώπων στην εκπαίδευση και νοµίζω ότι
είναι κι αυτό ένα ζήτηµα, στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει η
πραγµατική κοινωνική δηµοκρατία, για να εξασφαλίσουµε σε όλα
αυτά τα παιδιά αυτού του είδους τη δυνατότητα.
Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει µία σειρά διατάξεων στο νοµοσχέδιο που επιβάλλουν την επέκταση των ΔΕΥΑ σε όλους τους
καλλικρατικούς δήµους. Αυτήν τη στιγµή οι οικονοµικές συνθήκες των δήµων είναι τέτοιες, που νοµίζω ότι θα έπρεπε να αφεθεί
στη δυνατότητά τους για µία περίοδο, για να µπορούν πραγµατικά να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες αυτές, γιατί πρέπει να στηριχθούν οι δήµοι, για να δηµιουργήσουν κοινωνικούς θεσµούς
στήριξης όλων εκείνων των απελπισµένων, που πραγµατικά αντιµετωπίζουν πρόβληµα αυτοσυντήρησής τους. Διότι είναι λυπηρό, κύριε Πρόεδρε, όταν ένας νέος άνθρωπος αναγκάζεται να
σκύψει το κεφάλι του µέσα σ’ έναν κάδο σκουπιδιών, για να ικανοποιήσει το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης. Έτσι καταντήσαµε
την Ελλάδα! Γιατί ψηφίστηκε ο νόµος το 2004, να φορολογήσουµε το παράνοµο στοίχηµα και δεν τολµήσαµε να συγκρουστούµε µε τη διαπλοκή της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.
Δεν τολµήσαµε να στελεχώσουµε την πιο βασική υπηρεσία,
εκείνη των ενδοοµιλικών συναλλαγών και την αφήνουµε επί τέσσερα χρόνια µε έναν υπάλληλο που έπρεπε να παρακολουθεί
δυόµισι χιλιάδες οµίλους και πολυεθνικές εταιρείες.
Λέω λοιπόν ότι, όταν ανεχόµαστε ένας νέος άνθρωπος να σκύβει µέσα σ’ έναν τέτοιο κάδο το κεφάλι του, δεν πέφτει η δική
του αξιοπρέπεια. Πέφτει η αξιοπρέπεια ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός οφείλει να αποδείξει και να στείλει ένα νέο µήνυµα, ότι θα είναι διαβασµένος σ’ αυτές τις
εκλογές κι όσοι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, θα πληρώσουν
πολύ σκληρά αυτό που δεν ήταν ικανοί να πράξουν, δηλαδή
κύριε Πρόεδρε, να αναχαιτίσουν αυτά τα φαινόµενα που οδηγούν σε αδιέξοδα και σε εποχές κοινωνικού κανιβαλισµού και µετατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις σε καθεστώς εργασιακής
γαλέρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουρουµπλή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Για να πάει διαβασµένος ο ελληνικός λαός, υπάρχει ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα και θέλω την απάντηση ως προς αυτό από
τον κ. Δρίτσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνεί µε τη θέση που εξέφρασε ο
κ. Κουρουµπλής, ότι είναι καλύτερο να αλλάξουµε το νόµο που
προβλέπει κοινές µετοχές µετά ψήφου, εν όψει της επανακεφαλαίωσης των τραπεζών, µε προνοµιούχες; Το είπε πάρα πολύ καθαρά ο συνάδελφος και θέλω να απευθύνω ένα ερώτηµα χωρίς
σχόλια, για να πάει διαβασµένος ο ελληνικός λαός στις εκλογές,
γιατί είναι πολύ σηµαντικό αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο τελευταίος εκ των οµιλητών, ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Για δευτερολογία;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα επιχειρήσω, κύριε Υπουργέ, να σας δώσω απάντηση
για λογαριασµό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας αναφέρω, απλώς, ότι στο
πρόγραµµά τους, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις 18 και 19 Φεβρουαρίου –αν θυµάµαι καλά- οµιλούν περί εργατικού ελέγχου
των τραπεζών.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, να εκφράσω τον
αποτροπιασµό µου για το απαράδεκτο γεγονός του ξυλοδαρµού
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του φωτογράφου Μάριου Λώλου, Προέδρου των Ελλήνων φωτογράφων. Είναι µια πράξη που, δυστυχώς, αποτελεί συνέχεια
ανάλογης συµπεριφοράς από πλευράς Ελληνικής Αστυνοµίας,
εννοώ επί του προκατόχου του κ. Χρυσοχοΐδη, του κ. Παπουτσή.
Είναι πράξεις εκφοβισµού της ελληνικής κοινωνίας και σίγουρα πλήττουν τη δηµοκρατία και, σε κάθε περίπτωση, συνιστούν απειλή γι’ αυτήν. Να κρατήσετε, κύριε Υπουργέ, το µήνυµά
µου και να το µεταφέρετε εκεί που πρέπει.
Είπατε προηγουµένως για τα όνειρά σας –όνειρα εαρινής νυκτός- ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόµµα. Ακούστε τι
θα σας πω για τον «Καλλικράτη» και θα καταλάβετε πόσο έξω
έχετε πέσει. Βέβαια δεν ήλπιζα ότι θα επέστρεφε στο ΠΑΣΟΚ το
µέτρο, µετά την αλλαγή Αρχηγού. Ανέκαθεν ήσασταν αµετροεπείς, ήλπιζα όµως ότι θα υπήρχε τουλάχιστον αυτογνωσία. Μετά
από αυτά τα δυόµισι οδυνηρά χρόνια που έζησε η χώρα µας, το
να αρθρώνετε τέτοιου είδους φράσεις, οι οποίες στα αυτιά της
κοινωνίας ηχούν ως απειλές, είναι δικό σας θέµα. Η απάντηση
θα δοθεί στις κάλπες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τι, ότι θα είµαστε πρώτο κόµµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ναι, αυτό που είπατε
προηγουµένως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Και αυτό είναι απειλή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στα αυτιά του ελληνικού
λαού ακούγεται ως απειλή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτό είναι επιδίωξή µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η επιδίωξή σας στα
αυτιά του ελληνικού λαού ακούγεται ως απειλή.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο, για να καταλάβετε τι εννοώ.
Πρόκειται για την τρίτη παρέµβαση σε µια µεταρρυθµιστική –ας
την πούµε έτσι- προσπάθεια, η οποία κατά τη γνώµη µας, σχεδιάστηκε στο γόνατο και κτίστηκε στην άµµο. Πιστεύατε, κύριε
Υπουργέ, ότι µε συνενώσεις, συγχωνεύσεις δήµων, φορέων και
δοµών, θα επιτυγχάνατε οικονοµίες κλίµακας.
Τι έγινε στην πράξη; Κατ’ αρχάς, δεν υπήρχε υπόβαθρο οικονοµικό, επιχειρησιακό, λειτουργικό. Τα προβλήµατα που νοµίζατε
ότι θα λύνατε µε τις οικονοµίες κλίµακας, άρχιζαν να µεταφέρονται στις δοµές που συγχωνεύτηκαν. Και όχι µόνο. Η ανακατανοµή
ετερόκλητων αρµοδιοτήτων τα πολλαπλασίασε.
Αυτή είναι µια κοινή διαπίστωση από το αποτέλεσµα του
«Καλλικράτη». Νοµίζω ότι δεν υπάρχει δήµαρχος ή περιφερειάρχης σε όλη την επικράτεια, που να µπορεί να διαφωνήσει. Να
µιλήσουµε για τα οικονοµικά; Αντί να ενισχύσετε τους κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους, ακόµα και εσείς –που ήσασταν πολύ καλός
δήµαρχος και είχαµε και εξαιρετική συνεργασία- αρχίσατε τα
µεγαλεπήβολα σχέδια. Πάγωσε ο «Θησέας», ήρθε το πρόγραµµα
«Ελλάδα» και τώρα έρχεται το «ΑΚΣΙΑ».
Για εµένα αυτά δεν έχουν καµµία αξία. Σηµασία έχει ότι το
σύστηµα έχει βραχυκυκλώσει. Οι δήµοι έχουν σηκώσει ψηλά τα
χέρια. Οι περιφέρειες δεν ξέρουν ποιες αρµοδιότητες έχουν.
Ειδικά για τα νησιά, έχουµε, στον ίδιο χώρο ταύτιση αρµοδιοτήτων και σε λίγο χρονικό διάστηµα, οι περιφερειακές ενότητες,
θα έχουν κόσµο χωρίς αρµοδιότητες.
Πρόκειται για απαράδεκτες καταστάσεις που ούτε και αυτή
σας η παρέµβαση πρόκειται να αντιµετωπίσει. Είµαι απόλυτα
βέβαιος. Μπαλώµατα κάνετε στο ήδη µπαλωµένο παντελόνι, που
φορέσατε στη Δηµόσια Διοίκηση της χώρας. Και να ήταν µόνο
αυτό; Τα έχουµε ξαναπεί και όταν συζητούσαµε τον «Καλλικράτη», κύριοι συνάδελφοι. Προσθέσατε και ένα επιπλέον
επίπεδο διοίκησης. Εκτός από τους δήµους και τις περιφέρειες,
έχουµε και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Το θέµα είναι τεχνικό.
Από εκεί ξεκινούν όλα. Ό,τι δεν επιλύουµε τεχνικά, το βρίσκουµε
µπροστά µας. Έγινε κάποια αξιολόγηση των φορέων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων ως συνδέσµων και ως ανωνύµων εταιρειών
για να επιλέξουµε µοντέλο; Αν έγινε, παρουσιάστε την και
εξηγείστε γιατί επιλέγετε να γίνουν οι σύνδεσµοι».
Ερώτηµα: Επηρεάζεται από τις ρυθµίσεις σας αυτές ο περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης αποβλήτων; Εγώ λέω και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στοιχηµατίζω ότι επηρεάζεται.
Υπάρχει δυνατότητα να µας πει κανείς εάν έχουν λυθεί όλα τα
συνταγµατικά, νοµικά ή άλλα προβλήµατα από αυτό σας το εγχείρηµα; Διότι προβλήµατα θα προκύψουν ακόµα και για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούν αυτοί οι φορείς. Εάν έχω κάνει λάθος,
παρακαλώ να µου το πείτε. Δεν θα µπορούν να προσλαµβάνουν
προσωπικό µε τη νοµική µορφή που θα έχουν, άρα ο εξοπλισµός
τους θα µείνει ανενεργός ή θα επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας
τους.
Δανεισµός. Αφού έγινε ό,τι έγινε, διευκολύνετε τώρα τους ΟΤΑ
να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους µε νέα δάνεια. Δύο
πράγµατα επιτυγχάνετε. Και να τους φορτώσετε επιπλέον υποχρεώσεις αλλά και να µεγαλώσετε την εξάρτησή τους από το
κεντρικό σύστηµα. Και δεν λέω µόνο το χρηµατοπιστωτικό.
Δεν θέλω να είµαι αρνητικός. Προσπαθώ όµως να δω κάτι θετικό σε αυτήν την υπόθεση και δεν βρίσκω. Μικρά νησιά. Ξεκινήσατε µε κάποιες αρµοδιότητες σε επίπεδο προέδρου κοινότητας.
Μετά τις αφαιρέσατε –δεν θυµάµαι αν περιγράφω σωστά την αλληλουχία- µετά τις ξαναδώσατε και τώρα τις παίρνετε ξανά πίσω.
Και επικαλείστε λόγους οικονοµίας.
Μιλάµε για δέκα µικρά νησάκια που έχουν αντιδήµαρχο. Τώρα
οι αρµοδιότητες επιστρέφουν στο επίπεδο του προέδρου της
κοινότητας. Όχι όλες! Θα επιστρέψουν λιγότερες αρµοδιότητες
από αυτές που είχε ο αντιδήµαρχος. Πόσο κοστίζουν το µήνα οι
άνθρωποι αυτοί; Τετρακόσια ευρώ το κεφάλι, για να το πω έτσι;
Από εκεί θα εξοικονοµήσουµε; Αυτοί µας χρέωσαν ή αυτοί θα
µας ξεχρεώσουν, κύριε Υπουργέ;
Δεν θέλω να αναφερθώ στη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα µικρά νησιά της χώρας. Υπήρχε το πρόβληµα
του γεωγραφικού αποκλεισµού, µετά ήρθε η οριζόντια νοµοθέτηση της Κυβέρνησης και τα τελείωσε όλα, και έρχεστε τώρα
εσείς και τους αφαιρείτε και τον πολιτικό τους εκπρόσωπο, ο
οποίος τρέχει καθηµερινά για όλα τους τα προβλήµατα.
Αυτές είναι καταστάσεις τις οποίες θα βρούµε µπροστά µας.
Θέλω να σας παρακαλέσω, θα πάρετε το λόγο ή έστω τη Δευτέρα, να µου απαντήσετε στην ερώτηση που έχω υποβάλει για
τα µικρά νησιά. Το γεγονός ότι έρχονται εκλογές δεν λέει τίποτα.
Η διοίκηση έχει συνέχεια. Περιµένω από τους ανθρώπους του
Υπουργείου σας να µας δώσουν συγκεκριµένες απαντήσεις στα
συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέσαµε.
Θα κλείσω µε δυο παρακλήσεις, για τη Δευτέρα. Απευθύνοµαι
και στο Σώµα. Κατέθεσα µία τροπολογία εν όψει των επερχόµενων εκλογών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την οικονοµική κατάσταση
του κόσµου και την επιθυµία συµπολιτών µας να εκφραστούν
στην κάλπη, προτείνω το δίµηνο που ορίζει σήµερα η νοµοθεσία,
προκειµένου να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να ψηφίσουν στον
τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα, αλλά στον τόπο
που κατοικούν, να γίνει εικοσαήµερο.
Είναι µια σωστή ρύθµιση. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει παράταξη που να την αρνηθεί. Περιµένω από το Υπουργείο να µας
πει. Ας µην επικαλεστεί όµως τεχνικούς λόγους, γιατί έχω την
απόλυτη βεβαιότητα ότι το εικοσαήµερο µπορεί να λειτουργήσει.
Η δεύτερη παράκληση είναι να τοποθετηθείτε επί µιας τροπολογίας που κατέθεσα µε την συνάδελφο µου κ. Τσουρή, για το
«Ξενία» Χίου, η οποία ούτε ρουσφετολογική ήταν, ούτε πελατειακό χαρακτήρα είχε. Τη Δευτέρα, θα αφιερώσω χρόνο στο θέµα
αυτό. Θέλω να µας πείτε αν την αποδέχεστε σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Καλλονής Λέσβου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις επί της αρχής.
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Υπάρχουν εισηγητές, ειδικοί αγορητές, οι οποίοι θέλουν για
λίγο, για τρία λεπτά, να οµιλήσουν;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λακωνίας και εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την πρωτολογία µου ισχυρίστηκα -και δεν θέλω να φανώ
ανακόλουθος- ότι τηρώντας την κοινοβουλευτική τάξη και τον
Κανονισµό της Βουλής, θα έκανα εξοικονόµηση του κοινοβουλευτικού χρόνου, για να έχουµε και πρόοδο του νοµοθετικού
έργου.
Γιατί καταγράφω αυτήν την άποψη για δεύτερη φορά; Διότι
µετά την εισήγηση, την οποία είχα την τιµή να κάνω για λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας, δεν άκουσα -µε µία µόνο εξαίρεσηοποιοδήποτε επιχείρηµα το οποίο να αναιρεί τα πολιτικά επιχειρήµατα της Νέας Δηµοκρατίας.
Η εξαίρεση αναφέρεται στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
το οποίο έχει τη βασική του κοσµοθεωρητική αντίθεση σε ό,τι
αφορά και την ιστορία της αυτοδιοίκησης. Άρα παρέλκει από την
πλευρά µου να κάνω οποιαδήποτε αναφορά σε ό,τι εξετέθη εδώ
µέσα, διότι δεν προσέθεσε τίποτα ούτε αφήρεσε τίποτα από την
όποια επιχειρηµατολογία ακούστηκε από την εισήγηση για λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις όµως. Ως προς τη Νέα Δηµοκρατία, ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος, αλλά και ο εισηγητής της δεν απολογείται σε κανέναν εδώ µέσα -κριτική
µπορεί να δέχεται- για την ψήφο την οποία δίδει. Επαναλαµβάνω
και πάλι ότι ναι, δίνουµε θετική ψήφο επί της αρχής στο νοµοσχέδιο, για τους τρεις λόγους τους οποίους ανέφερα και αιτιολόγησα.
Άρα δεν χρειαζόµαστε τη συµπάθεια ή την αντιπάθεια κανενός
µεµονωµένου µέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά
τη θέση µας. Τη θέση τους αυτή θα πρέπει να την εξηγήσουν
απέναντι στο σύνολο των δηµάρχων και το σύνολο των περιφερειαρχών, οι οποίοι αποδέχονται αυτές τις ρυθµίσεις, χωρίς κανένας να απαλλοτριώνει τις θέσεις του αναφορικά µε τη
λυσιτέλεια της λειτουργίας του θεσµού του «Καλλικράτη», διότι
εδώ µέσα θα πρέπει να σταµατήσουν κάποια στιγµή, βέβαια, όλοι
αυτοί οι αστεϊσµοί και όλη αυτή η κοµµατική, αν θέλετε, ιδιοτέλεια η οποία υπάρχει. Ας πάνε να δώσουν εξηγήσεις στους δηµάρχους και στους περιφερειάρχες, γιατί λένε «όχι» στις
τροπολογίες οι οποίες ήρθαν και εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την εύρυθµη λειτουργία της αυτοδιοίκησης,
διότι εµείς είµαστε και συνεπείς µε τις ιδεολογικές και στρατηγικές επιλογές της παράταξης αυτής σε ό,τι αφορά το θεσµό της
αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι άκουσα, κύριε Πρόεδρε, κάποιους εκπροσώπους κοµµάτων εδώ, οι οποίοι νοµίζουν ότι είναι
εντολοδόχοι του Θεού. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζει ο Θεός ή
αυτοί, αν έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στο Θεό, αλλά δεν
µπορεί να υπάρχει διαφάνεια à la carte στην Αίθουσα αυτή.
Καταγράφει την άποψη αυτή ένας Βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου από την ελληνική περιφέρεια, ο οποίος δεν ανήκε
ποτέ σε καµµία κοµµατική ελίτ, η οποία προνοµιακά κυβέρνησε
τον τόπο αυτό όπου νεµήθηκαν αυτές οι ελίτ διαχρονικά, την
εκτελεστική εξουσία, την απαξίωσαν, τη µόλυναν, πολλές φορές
τη διέφθειραν, µπορεί και κάποιοι να πλούτισαν από αυτή.
Άρα θα πρέπει να υπάρχει µία ιδιαίτερη προσοχή, όταν κάποιοι
απευθύνονται στους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και
προχωρώ ένα βήµα ακόµη περισσότερο, για να πω ότι, αν κάτι
έχει καταστρέψει τον τόπο αυτό, είναι η χρεοκοπία της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν µπορεί όλοι λοιπόν να µπαίνουν στο ίδιο
καλάθι και ο καθένας, όταν εκφράζει µια άποψη εδώ µέσα, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ το τι λέει, πολλώ δε µάλλον, θα πρέπει να προσέχει, όταν απευθύνει απειλές σε εκπροσώπους του
ελληνικού λαού, όποιος και αν είναι και από όποιο κόµµα και αν
προέρχεται.
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Αυτή η ευαισθησία à la carte θα έπρεπε να είχε ασκηθεί από
όλους εδώ µέσα σε ό,τι αφορά τον πρόσφατο νόµο, τον οποίο
ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων σχετικά µε το «πόθεν έσχες». Άκρα
του τάφου σιωπή εδώ, διότι οι κυβερνήσεις και τα κόµµατα κρίνονται και διά του παραδείγµατος σε ό,τι αφορά την άσκηση της
πολιτικής τους, διότι ως προς την απόφαση την οποία πήραµε
για τον έλεγχο τού «πόθεν έσχες» του συνόλου των ασκησάντων
εκτελεστική εξουσία δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
Είναι γεγονός ότι ψηφίσαµε σχεδόν οµόφωνα την άρση του
απορρήτου σε ό,τι αφορά τη δηµοσιοποίηση όλων εκείνων, οι
οποίοι στο κρίσιµο διάστηµα που βασανίζεται ο ελληνικός λαός,
έβγαζαν λεφτά έξω. Δεν αναφέροµαι σε όλους αυτούς που δεν
έχουν ελεγχθεί ακόµα µε τις καταθέσεις στην Ελβετία και όποιους άλλους, αλλά και σε κάποιους εκπροσώπους του πολιτικού
κόσµου, που θεωρείται, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε -που ξέρετε
πόσο σας εκτιµώ και δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά- ότι
έκαναν κάτι νόµιµο.
Ήταν αυτό όµως ηθικό ή ήταν ανήθικο στην κυριολεξία του
όρου;
Άρα η ευαισθησία στην Αίθουσα αυτήν δεν πρέπει να είναι à
la carte και η διαφάνεια αναφέρεται σε όλους µας, πολλώ δε µάλλον στην ηγεσία τού ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αναφέροµαι στο Προεδρείο της Βουλής, καθώς αυτή η απόφαση, την οποία πήραµε, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε –δεν θα κουραστώ να το επαναλαµβάνω µέχρι να κλείσει η Βουλή- θα πρέπει
να βγει προς τα έξω και να δηµοσιοποιηθούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις που δεν άπτονται του ηθικού. Δεν ξέρω αν είναι νόµιµο.
Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ για την καλοσύνη να µου παράσχετε λίγο περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για διαρροή εγκεφάλων, για
«brain drain» στα αγγλικά. Μίλησε για διαρροή, δηλαδή, εξειδικευµένου δυναµικού, σε σχέση µε την Οδηγία 2009/50/ΚΕ.
Εδώ «καίγεται το πελεκούδι». Φεύγουν οι Έλληνες επιστήµονες µε ένα σωρό προσόντα προς τις τέσσερις άκρες του πλανήτη
και εµείς συνεχίζουµε να ψηφίζουµε µπλε κάρτες, δαιδαλώδεις
διατάξεις, για να διευκολύνουµε –ξέρω εγώ- Ινδούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, Κογκολέζους να έρθουν στην Ελλάδα.
Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ στους γονείς των παιδιών που έχουν
δώσει το αίµα τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και δουλειά δεν βρίσκουν; Αυτό έχει να πει το ΠΑΣΟΚ: Ενσωµάτωση της
οδηγίας, για να γεµίσουµε και µε άλλους πρόσθετους υπηκόους
τρίτων χωρών στην πατρίδα µας;
Δεύτερον, άκουσα τον κ. Γιαννίτση και τον κ. Ευθυµίου, οι
οποίοι επιχείρησαν να σχολιάσουν την τοποθέτηση του Προέδρου του ΛΑΟΣ, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Δεν κατάλαβα. Αυτή είναι η γραµµή άµυνας του ΠΑΣΟΚ; Δηλαδή
µας λέτε ότι θέλετε τα παραπάνω εκατοµµύρια από τα κρατικά
ταµεία για να κάνετε εκλογές; Αλήθεια το λέτε αυτό; Νοµίζετε
ότι έξω από αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν ιθαγενείς; Νοµίζετε ότι
από το κανάλι της Βουλής µάς βλέπουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι
µειωµένης αντίληψης; Τι είναι αυτά που µας λέτε;
Εδώ, µιλάµε ότι παίρνετε πρόσθετα χρήµατα και δεν µπορεί
και κανένας να σας κάνει κατάσχεση. Αφήνετε απλήρωτους τους
υπαλλήλους σας -µιλάω για το ΠΑΣΟΚ- και «φέσια» έχετε βάλει,
στο ΙΚΑ 500.000 ευρώ το ΠΑΣΟΚ -το είπε ο κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος- και από πάνω χρωστάτε στη ΔΕΗ και η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ και είστε και οι δύο κόµµατα «µπαταχτσήδες».
Έρχεται εδώ πέρα και ο κ. Γιαννίτσης, που «έµεινε ξερός» πια
-αυτό κατάλαβε ο κ. Γιαννίτσης, που είναι και πανεπιστηµιακός
δάσκαλος;- και συντονισµένος και ο κ. Ευθυµίου προσπαθούν να
διαστρεβλώσουν την άποψη τού Προέδρου του ΛΑΟΣ. Εµείς βάζουµε ονοµαστική ψηφοφορία, για να µπει ο κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του. Να µην πάρετε λεφτά για τις εκλογές, να κάνετε
εκλογές µε τα λεφτά που έχετε και να κάνουµε όλοι µας εκλογές
µε τα λεφτά που έχουµε.
Έχετε πάρει τα «λεφτά της αρκούδας», επιτέλους, από τα δη-

8888

µόσια ταµεία και πάτε και παίρνετε λεφτά µε το 44%. Έχει το
44% το ΠΑΣΟΚ σήµερα στην κοινωνία και πηγαίνετε και παίρνετε
λεφτά από τα δηµόσια ταµεία µε αυτό το ποσοστό, ενώ καταστρέψατε εκατοµµύρια Έλληνες, «τσεκουρώνοντας» µισθούς και
συντάξεις; Είναι δυνατόν να ταυτίζετε τη διεξαγωγή των εκλογών
µε τα εκατοµµυριάκια που θέλετε να «σκουπίσετε» από τα δηµόσια ταµεία; Δεν υπάρχει πια τέλος; Δεν µπορεί να σταµατήσετε
µε τίποτα; Βλέπετε τον κόσµο να αυτοκτονεί και συνεχίζετε;
Τι «παρδαλά και κόκκινα» είναι αυτά που ακούµε, επιτέλους,
σ’ αυτήν την Αίθουσα! Μην πάρετε λεφτά. Για να ενισχύσετε, δηλαδή τα κανάλια, τις εφηµερίδες και αυτό το κοµµάτι των βρωµοµπλόγκερς, οι οποίοι συκοφαντούν κόσµο, παίρνετε τα λεφτά;
Εσείς, που «τινάξατε στον αέρα» τα οικονοµικά των κοµµάτων
σας, πάτε να φτιάξετε την Ελλάδα; Αυτό είναι το µεγαλύτερο και
το πιο γρήγορο ανέκδοτο της Ευρώπης. Εσείς, που χρωστάτε σε
όποιον µιλάει ελληνικά, πάτε να φτιάξετε τα οικονοµικά της Ελλάδας και έχετε τα µούτρα και εµφανίζεστε και στην προεκλογική
περίοδο, ζητώντας την ψήφο του κόσµου, ενώ µας «τινάξατε
στον αέρα»;
Εµείς επιστρέψαµε 1 εκατοµµύριο ευρώ πίσω στο κράτος και
ακόµη το ψάχνουµε. Εµείς επιστρέψαµε χρήµατα. Δεν χρωστάµε
σε κανέναν. Είµαστε το µόνο κόµµα που δεν χρωστάει σε κανέναν.
Όλοι εσείς οι υπόλοιποι από όλες τις παρατάξεις, µπορείτε να
ισχυριστείτε το ίδιο; Ότι δεν χρωστάτε; Το δικό µας κόµµα δεν
χρωστάει πουθενά ούτε σε ΙΚΑ ούτε σε ΔΕΗ και γυρίζει και χρήµατα του κόσµου πίσω.
Επιτέλους «µένω ξερός», διότι, ενώ έχω καταγγείλει δεκαπέντε
φορές εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, αυτούς εδώ τους κυρίους,
τους ναζιστές και τους χιτλερικούς, που ορισµένα κόµµατα και
Μέσα Ενηµέρωσης τους χαϊδεύουν, δεν υπάρχει καταδίκη από
καµµία πτέρυγα της Βουλής.
Σας αρέσει αυτό εδώ πέρα το πρωτοσέλιδο της «ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ»; Κοιτάξτε τι δείχνει, επιτέλους! Μέσα σε όλο το χάλι το
οποίο ζούµε, όπου είµαστε δυστυχώς στο στόχαστρο των ξένων,
θα έχουµε και αυτούς εδώ µέσα στη Βουλή; Γιατί δεν τους καταδικάζετε ευθέως; Ότι είναι χιτλερικοί ναζιστές, ιδίως σήµερα
την ιερή ηµέρα που υποστήκαµε την επίθεση από τους Γερµανούς, πριν από εβδοµήντα ένα χρόνια στη γραµµή Μεταξά; Γιατί
δεν τους καταδικάζετε αυτούς εδώ πέρα;
Τόσες φορές, επιτέλους, έχω ζητήσει από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής να καταδικάσουν τους χιτλερικούς και τους ναζιστές,
αυτούς που υπερασπίζουν τα κτήνη που µας άφησαν τετρακόσιες χιλιάδες νεκρούς στην Ελλάδα και µας χρωστούν οι Γερµανοί τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις και δεν µας τα γυρίζουν πίσω.
Πρέπει να πάρετε πίσω την τροπολογία, η οποία σας δίνει
άλλα 100 χιλιάδες ευρώ την ηµέρα, στα δύο παλιά κόµµατα. Πρέπει να το ακούσει αυτό ο κόσµος: Άλλες 100 χιλιάδες ευρώ την
ηµέρα θα πάρετε τα δύο παλιά κόµµατα. Σταµατήστε, επιτέλους,
να προκαλείτε έναν εξαθλιωµένο κόσµο που αυτοκτονεί και λοιδορείται από πάνω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω, κύριε Αϊβαλιώτη, αλλά απευθύνεστε σ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής; Δεν καταλαβαίνω πώς και γιατί!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Γιατί; Τους καταδικάσατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Φυσικά και η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές και δεν το κρύβουν άλλωστε! Δεν το κρύβουν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Α, εντάξει τότε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θέλω να συνηγορήσω, κύριε Πρόεδρε,
µε τον προβληµατισµό του συναδέλφου εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αποστολάκου, αναφορικά µε τα ζητήµατα της διαφάνειας και της δηµοσιοποίησης των στοιχείων «πόθεν έσχες».
Ψηφίσαµε πρόσφατα ένα νέο νόµο, µία σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων, αναφορικά µε τα όσα εισηγήθηκε ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής κ. Κακλαµάνης και δεν έχω καµµία διάθεση ούτε
προσωπικά ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να µπω σε κανένα
παιχνίδι κυνηγητού υπόπτων, ενόχων ή οτιδήποτε άλλο.
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Ως εκ τούτου, έτσι εγώ προσέρχοµαι στο αίτηµα του κ. Αποστολάκου, αλλά και σε όλα τα παρεµφερή. Προσερχόµαστε µε
τη λογική ότι ο έλεγχος τιµά τον ελεγχόµενο. Τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να σπεύδουν οι ίδιοι πριν από οποιονδήποτε
άλλο έλεγχο «πόθεν έσχες» τους ασκηθεί, ευθέως να δηµοσιοποιούν ενώπιον των πολιτών τα στοιχεία που συνθέτουν την οποιαδήποτε κίνηση είτε µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, είτε
οτιδήποτε άλλο, πολύ περισσότερο, όταν τίθενται σε µία διαδικασία ελέγχου.
Μέχρι πρότινος ίσχυε ένα νοµικό πλαίσιο που δεν το επέτρεπε
πολύ αυτό. Εθεωρείτο παραβίαση προσωπικών δεδοµένων. Βεβαίως, για να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση τους, σε λίγο καιρό
θα γίνουν οι νέες δηλώσεις «πόθεν έσχες» της χρονιάς που πέρασε, θα δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία και πράγµατι ό,τι συνέβη
σ’ αυτό το διάστηµα που µεσολάβησε, θα µπορεί πράγµατι να
γίνει φανερό. Δεν βλάπτει όµως και ad hoc, όταν τίθενται συγκεκριµένα ζητήµατα, πράγµατι να δηµοσιοποιούνται, όχι µε τη λογική του κυνηγιού µαγισσών, αλλά αντίθετα, µε την υποχρέωση
των πολιτικών να έχουν διαφανή απολογισµό απέναντι στους πολίτες.
Όσον αφορά τον φιλοµαθή Υπουργό κ. Κουκουλόπουλο, ο
οποίος έχει φιλοµάθεια να µάθει ποιες είναι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ περί των µετοχών των τραπεζών, έχω να πω τα παρακάτω.
Κύριε Κουκουλόπουλε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ήδη από την
πρώτη στιγµή που µπήκαµε στη διαδικασία της κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ
έθεσε ζητήµατα κοινωνικού και κρατικού ελέγχου των τραπεζών
και του τραπεζικού συστήµατος. Μίλησε τουλάχιστον για ένα δηµόσιο πόλο τραπεζικού τοµέα εκεί, που µπορούσε το ελληνικό
κράτος να έχει δυνατότητες παρέµβασης, δηλαδή την Αγροτική
Τράπεζα, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, την Εθνική Τράπεζα έτσι,
ώστε πάνω σ’ αυτό να στηριχθεί κατ’ ελάχιστον –δεν θα ήταν η
απόλυτη λύση του προβλήµατος- ο έλεγχος των εξελίξεων.
Αντί γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς, ως κυβερνήσεις,
ακολουθήσατε διαδικασία συνεχούς τροφοδότησης των τραπεζών µε τον πιο ανεξέλεγκτο τρόπο. Και εµείς έχουµε ζητήσει –
του Παναγιώτη Λαφαζάνη έχει µαλλιάσει η γλώσσα του, του
Αλέξη Τσίπρα το ίδιο, δεν είναι η πρώτη φορά- να ελέγξετε τη
διαχείριση αυτών που δίδετε και που είναι χρήµατα της ελληνικής
κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών! Θα υπάρχουν µετοχές µε δικαίωµα ψήφου; Θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή είναι έτσι ανεξέλεγκτα; Θα πάνε σε τοµείς που αφορούν τη χρηµατοδότηση
των ελληνικών νοικοκυριών και της ελληνικής οικονοµίας, των
παραγωγικών δραστηριοτήτων ή θα πάνε για το παιχνίδι των χρηµατοπιστωτικών διαδικασιών αυτού του κλάδου των τραπεζών,
ελληνικών και ξένων;
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήµατα και ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει συστηµατικά! Και όντως, έχει δίκιο ο κ. Μουσουρούλης! Πράγµατι προτείνουµε και διεκδικούµε ένα δηµόσιο τραπεζικό τοµέα και
τράπεζες ειδικού σκοπού, ελεγχόµενες, ως βασική προϋπόθεση
–µαζί µε µία σειρά άλλες- για τη νέα αναπτυξιακή πορεία αυτής
της χώρας.
Δεν νοµίζω ότι αυτά δεν τα έχετε ακούσει ξανά, αλλά εν πάση
περιπτώσει, οφείλω να ανταποκριθώ στη φιλοµάθειά σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σπύρος Χαλβατζής
έχει ζητήσει το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ειπώθηκαν
αρκετά, έγιναν αναφορές στο «πόθεν έσχες», αυτή η πρόταση η
οποία συζητήθηκε και ψηφίστηκε –κάναµε τις παρατηρήσεις µαςήταν κολοβή.
Δεύτερον, σε συνάρτηση µε το «πόθεν έσχες» είναι και η πρόταση που έχουµε καταθέσει στο παρελθόν για ουσιαστικά µέτρα
και τα ουσιαστικά µέτρα δεν µπορεί να βρίσκονται έξω από τη
λογική της άρσης του τραπεζικού, επιχειρηµατικού, φορολογικού απορρήτου, αυτά που είναι θεµέλια του αστικού κράτους.
Και οι off shore εταιρείες και αυτές «νόµιµες» είναι. Εµείς αυτό
το «νόµιµο» το βάζουµε σε εισαγωγικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τρίτον, σας υπενθυµίζω για άλλη µία φορά ότι πολύ πριν από
την εκδήλωση της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, ζητήσαµε
µε πρόταση νόµου την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης,
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να παίρνουν όλοι µία σύνταξη από το ταµείο στο οποίο εργάζονταν.
Η κριτική που κάναµε στην τοποθέτησή µας, κύριε Πρόεδρε,
ήταν συγκεκριµένη. Η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας, η
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, όπως δήλωσε και ο Υπουργός,
οµόφωνα στήριξαν και στηρίζουν τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Οι µόνες δυνάµεις οι οποίες έχουν διαφορετική άποψη σε αυτά
τα όργανα της τοπικής πλέον διοίκησης, είναι οι δηµοτικοί και
περιφερειακοί σύµβουλοι, οι οποίοι εξελέγησαν µε τη στήριξη
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Είναι οι δηµοτικοί και
περιφερειακοί σύµβουλοι που εκλέχτηκαν µε τη λαϊκή συσπείρωση.
Σε ό,τι αφορά το φασισµό, σε ό,τι αφορά τις φασιστικές δραστηριότητες, τις πολεµήσαµε, τις πολεµούµε από γεννησιµιού
µας, τις αντιπαλεύουµε και τις φανερές και τις κρυφές και τις φασίζουσες. Στο µέτρο των δυνάµεών µας, µαζί µε την εργατική
τάξη και όλους τους εργαζόµενους, αντιπαλεύουµε κάθε αντιδηµοκρατική, φασιστική, ναζιστική δράση και απειλή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για την
Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ΔιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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οίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
Πέµπτης 1 Μαρτίου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 1 Μαρτίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16:18’ λύεται η συνεδρίαση για τη Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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